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ADRESARE CĂTRE ELEVI 

 

 

Dragă licean, 

 Te provocăm pentru studierea unei discipline opționale noi – Educație pentru socializare juridică. 

Pentru această provocare, am pregătit pentru tine un suport didactic, cu titlul Caietul elevului, ce 

include subiecte interesante despre instituțiile democratice ale statului și cele de aplicare a legii, despre 

drepturile și responsabilitățile tale cetățenești.  

Demersurile didactice la disciplina Educație pentru socializare juridică se vor desfășura într-un 

format inedit:  acestea vor fi realizate în echipă, de către un cadru didactic și un angajat al poliției. 

Sperăm foarte mult că polițistul care te va ghida în lumea complicată, dar și interesantă, a legilor, a 

drepturilor și a obligațiilor pe care le are fiecare dintre noi îți va deveni prieten și persoană de 

încredere. 

Suportul pentru acest curs a fost elaborat în cadrul Programului de Socializare Juridică în Școlile 

din Republica Moldova (PSJM), implementat de PH International Moldova în parteneriat cu 

Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul General al Poliției. Scopul nostru este să te ajutăm 

să faci față provocărilor ce te așteaptă în viață, oferindu-ți, la lecții, un spațiu în care să te simți liber, să 

fii informat, să-ți construiești idei și să înveți să le aplici în siguranță. Te încurajăm să devii un cetățean 

care va consolida componentele unei societăți civile puternice, în care statul de drept este piatra de 

temelie a societății. 

 

 

Împreună pentru o societate mai sigură! 

 

Cu multă încredere, autorii 
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GLOSAR 
 

Abuz de băuturi 

alcoolice 

– consum   frecvent şi sistematic de băuturi alcoolice în cantităţi care 

provoacă un grad de ebrietate ce depăşeşte cadrul moral acceptat sau care 

devine o obişnuinţă, reflectându-se negativ asupra relaţiilor personale, 

situaţiei materiale a familiei, asupra educaţiei copiilor şi asupra sănătăţii 

publice în genere. 

Abuzator – o persoană sau un grup de persoane care au comis un abuz. 

Act administrativ – act juridic care produce efecte juridice prin faptul că dă naștere, modifică 

sau stinge un raport juridic administrativ. 

Act de identitate – document oficial, eliberat de autoritatea competentă care atestă identitatea, 

statutul juridic şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa titularului. 

Activităţi sexuale 

explicite 

– acţiuni cu caracter indecent, vulgar, orientate spre pervertirea poftei 

sexuale, manifestate prin: 

 actul sexual, inclusiv genital-genital, oral-genital, anal-genital sau oral-anal, 

între minori sau între un adult și un minor, de același sex sau de sex opus; 

 acte de perversiune sexuală (zoofilie, urofilie, scatofilie, alte 

comportamente sexuale deviante); 

 acte de masturbare; 

 acte de violenţă fizică sau psihică asupra unei persoane minore (tortură, 

sadism, masochism, ameninţări etc.), desfăşurate în contextul unei alte 

activităţi de comportament sexual explicit din cele sus-menţionate. 

Alcool – lichid incolor, inflamabil, cu miros și gust specific, obținut prin 

fermentarea zaharurilor din cereale, fructe etc. sau pe cale sintetică și 

folosit la prepararea băuturilor spirtoase, ca dezinfectant, combustibil, 

dizolvant etc.; etanol, alcool etilic, spirt. 

Alcoolism cronic, 

narcomanie, 

toxicomanie 

– maladii determinate de consumul abuziv de alcool, de consumul ilicit de 

droguri şi de alte substanţe psihotrope care dezvoltă dependenţă, 

declanşează dereglări ale sănătăţii fizice şi psihice ce se manifestă prin 

diferite acţiuni şi comportamente antisociale, generează probleme pentru 

persoana bolnavului, pentru familia lui şi pentru societate. 

Antiexemplu  – ceea ce servește drept „împotriva”, „în contra”, „opus” modelului, ceea ce 

servește pentru a ilustra ceva invers; persoană care, prin calitățile sale, 

poate servi drept antimodel. 

Arme albe – obiecte  sau dispozitive care pot pune în pericol sănătatea ori integritatea 

corporală a persoanelor prin lovire, tăiere, împungere, cum ar fi: baioneta, 

sabia, spada, floreta, cuţitul, arbaleta şi arcul. Acestea includ doar cuţitele a 

căror grosime a lamei depăşeşte 2,6 mm sau a căror lungime a lamei 

depăşeşte 95 mm. 

Armă de foc – armă portabilă cu țeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau 

poate fi transformată să arunce alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea 

unui combustibil de propulsie. 

Autoapărare 1. un ansamblu de metode care pot fi folosite pentru a opri un atac personal;  

2. modalitate prin care angajatul supus unui atac declanșat prin surprindere își 

poate apăra integritatea, opunând forței persoanei prin metode, tehnici de 

autoapărare și lovituri, bazându-se pe primatul inteligenței, stăpânirii de sine și 

pe cunoașterea tehnicilor de imobilizare și control. 

Autoproducere – producerea pornografiei infantile realizată de către persoanele minore care 
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apar în materialele respective, cu stocarea/transmiterea acestora prin 

sisteme informatice. 

Bănuit – persoană fizică faţă de care există anumite probe că a săvârșit o infracțiune 

până la punerea ei sub învinuire. 

Certificat – act oficial prin care se confirmă exactitatea unui fapt, autenticitatea unui 

înscris sau în care se atestă o anumită calitate, în vederea valorificării unor 

drepturi; atestat. 

Complice – persoană care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, 

prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare 

de obstacole, precum şi persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe 

infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, 

urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care 

a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte. 

Consum ilicit de 

droguri şi de alte 

substanţe 

psihotrope 

– administrare nejustificată a drogurilor şi a altor substanţe psihotrope 

(toxice) în scopul periculos de a cunoaşte şi a simţi efectul lor asupra 

fizicului şi psihicului, de regulă în cantităţi mai mari decât dozele 

terapeutice, fără ca ele să fi fost prescrise de medic şi fără ca în organism 

să se ateste procese patologice care ar face indicată administrarea lor. 

Contestație – plângere adresată unui organ administrativ ierarhic superior împotriva 

actelor considerate ca ilegale ale organului inferior pentru revizuirea sau 

anularea unei hotărâri. 

Contract – acordul de voinţă realizat între două sau mai multe persoane, prin care se 

stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice. 

Copil – o persoană este considerată copil din momentul naşterii până la vârsta de 

18 ani. 

Dare de mită – promisiune, oferire sau dare, personal sau prin mijlocitor, unui arbitru ales 

sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, unei persoane care 

gestionează o organizație comercială, obștească ori o altă organizație 

nestatală sau unei persoane care lucrează pentru o astfel de organizație, 

unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de 

bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, 

pentru sine sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu, pentru a 

întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în exercițiul funcției sale 

sau contrar acesteia fie în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui 

eveniment de pariat. 

Declarație de 

integritate  

– act personal şi irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie 

răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă 

pe suport de hârtie. 

Dependență – incapacitate psihologică și fizică de a opri consumul anumitor substanțe 

(droguri, alcoolul, tutun etc.) sau de a renunța la realizarea anumitor 

activități (mâncatul compulsiv, jocurile de noroc etc.), chiar dacă persoana 

este conștientă că acestea ii fac rău. 

Diplomă – act oficial prin care se adeverește, se constată sau se preconizează un fapt, 

un drept, o obligație. 

Dispozitiv cu 

electroșoc 

– mijloc special de autoapărare a cărui încărcătură electrică de tensiune înaltă 

paralizează organismul omului şi al animalelor pentru o perioadă redusă de 

timp. 

Droguri – plante sau substanţe stupefiante ori psihotrope, sau amestecuri ce conţin 
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asemenea plante ori substanţe. 

Educație 

anticorupție 

– concept pedagogic structurat curricular în mod unitar pe o teleologie, 

conținuturi și metodologii specifice, constând în formarea-dezvoltarea la 

educabili a unor reprezentări, atitudini și viziuni cu privire la propria 

identitate și la manifestările corupției ca acte distructive ale identității 

umane și ale societății democratice. 

Fals în acte 

(publice) 

– înscriere de către o persoană publică în documentele oficiale a unor date 

vădit false, precum şi falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste 

acţiuni au fost săvârșite din interes material sau din alte interese personale. 

Favoritism – sprijin acordat în exercițiul funcţiunii de către agentul public persoanelor 

fizice sau juridice la soluționarea problemelor acestora, indiferent de 

motive, care nu este prevăzut de actele normative și care nu întrunește 

elementele unui conflict de interese sau elementele unei infracțiuni. 

Spray cu gaze 

lacrimogene sau 

iritante 

– mijloc special de autoapărare, conținând gaz lichefiat, cu proprietatea de 

iritare sau de paralizare temporară. 

Grooming – ademenirea de către un adult a unui copil, pentru a fi supus abuzurilor 

sexuale prin discuții pe teme intime, pentru expunerea treptată la materiale 

cu conținut sexual, în vederea scăderii rezistenței/inhibiției copilului. 

Hărțuire sexuală – ameninţare, constrângere sau şantaj a unui comportament care creează o 

atmosferă neplăcută și umilitoare, cu scopul de a determina copilul la 

raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual nedorite. 

Inculpat – învinuitul în privința căruia cauza a fost trimisă în judecată. 

Influență 

necorespunzătoare 

– imixtiune în activitatea profesională a agentului public din partea terţelor 

persoane, manifestată prin presiuni, ameninţări sau rugăminţi, în vederea 

determinării acestuia să-și desfăşoare activitatea profesională într-un mod 

anumit, atunci când imixtiunea dată este ilegală şi nu este însoţită de 

promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, 

servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin (nu 

întrunește elementele unei infracţiuni de corupție). 

Internet – sistem mondial de rețele de calculatoare interconectate, care înlesnește 

serviciile de comunicare a datelor, cum ar fi: deschiderea unei sesiuni de 

lucru de la distanță, transferul de fișiere, poșta electronică și grupurile de 

discuții etc. 

Învinuit – persoană fizică faţă de care s-a emis, în conformitate cu prevederile 

prezentului cod, o ordonanță de punere sub învinuire. 

Legitimă apărare – faptă prin care se respinge un atac direct, imediat, material şi real, îndreptat 

împotriva sa, a altei persoane sau împotriva unui interes public şi care pune 

în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public. 

Luare de mită – pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către 

un arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, de către o 

persoană care gestionează o organizație comercială, obștească ori o altă 

organizație nestatală sau de către o persoană care lucrează pentru o astfel de 

organizație, de către un participant la un eveniment sportiv sau la un 

eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice 

formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau 

acceptarea unor oferte ori promisiuni din partea acestora pentru a îndeplini 

sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în 
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exercițiul funcției sale sau contrar acesteia, fie în cadrul unui eveniment 

sportiv sau al unui eveniment de pariat. 

Joc de noroc – activitate desfășurată conform regulilor stabilite, bazată pe risc, care 

îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: permite a cîştiga bani, alte 

bunuri sau drepturi patrimoniale, ca urmare a oferirii publice de către 

organizator a unui potenţial câștig şi a acceptării ofertei de către participant, 

cu perceperea taxei de participare directe (mizei de joc) sau indirecte, 

câștigurile fiind atribuite prin selecţia aleatorie a rezultatelor evenimentelor 

care fac obiectul jocului (cu excepţia pariurilor pentru 

competiţiile/evenimentele sportive), indiferent de modul de producere a 

acestora. 

Martor – persoană citată în această calitate de organul de urmărire penală sau de 

instanță, precum şi persoana care face declarații, în modul prevăzut de 

prezentul cod, în calitate de martor. 

Permis de 

conducere 

– autorizație administrativă necesară pentru a conduce pe drumurile publice 

vehicule motorizate. 

Pornografie 

infantilă 

– orice material ce prezintă, în manieră vizuală, un copil care desfăşoară un 

comportament sexual explicit, real sau simulat, sau orice reprezentare a 

organelor sexuale ale unui copil, în mod special în scopuri sexuale. 

Prejudecată – atitudine a unei persoane, deseori negativă, cu privire la tipurile de persoane 

sau de grupuri, în funcție de propria apartenență socială. Îmbrăcând forma 

unei opinii sau a unui sentiment nedrept, formate fără îndeajuns de multă 

gândire sau cunoaștere, prejudecățile au ca fundament teama și ignoranța, 

determinând apariția unor comportamente discriminatorii față de alte 

persoane. 

Proces penal – activitatea organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti cu 

participarea părților în proces şi a altor persoane, desfășurată în 

conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.  

Proces civil – activitate pe care o desfășoară instanța, părțile, alte organe şi persoane ce 

participă la judecată şi la executarea silită, în scopul recunoașterii sau 

realizării drepturilor subiective civile şi a situaţiilor juridice ocrotite de lege, 

precum şi al executării silite a titlurilor executorii, conform procedurii 

prevăzute de lege. 

Proces-verbal (cu 

privire la 

contravenție) 

– act prin care se individualizează fapta ilicită și se identifică făptuitorul. 

Sistemul dreptului – totalitatea normelor juridice, instituțiilor juridice și ramurilor de drept 

adoptate și asigurate de către stat în vederea reglementării relațiilor sociale.  

Stare de ebrietate – stare survenită în urma consumului de alcool, droguri, substanţe psihotrope 

şi/sau alte substanţe ce provoacă ebrietate, având ca urmare dereglarea 

psihofuncţională a organismului. 

Stereotipuri  – idei preconcepute, reprezentări simpliste, acceptate și vehiculate fără 

reflecție, fără a cunoaște suficient de mult despre ceva sau cineva.  

Răspundere 

juridică 

– un raport juridic instituit, de regulă, de către un organ competent de stat, în 

urma săvârșirii unei fapte ilicite, de către un făptuitor, cel din urmă fiind 

ținut să execute o sancțiune juridică corespunzătoare faptei săvârșite. 

Refugiat  – (persoană) care s-a retras undeva sau la cineva spre a se adăposti, spre a găsi 

sprijin sau ocrotire în fața unei primejdii, a unei neplăceri etc.  
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Trafic de influență – pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de bani, 

titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine 

sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influenţă sau care 

susţine că are influenţă asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de 

demnitate publică, persoane publice străine, asupra unui funcţionar 

internaţional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să 

grăbească îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, indiferent 

dacă asemenea acţiuni au fost sau nu săvârșite personal. 

Țigări (țigaretă) – tip de articole  din tutun care se fumează, cu secţiune rotundă sau ovală, 

reprezentând un amestec de tutun preparat, învelit într-un sul longitudinal 

de hârtie de ţigaretă, cu sau fără muştiuc de filtrare. 

Victimă – orice persoană fizică sau juridică, căreia, prin infracțiune, i-au fost aduse 

daune morale, fizice sau materiale. 
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Poveste introductivă LEGEA CONTRASTELOR 
 

 

 

Hindușii istorisesc povestea unui fermier care a găsit într-o zi un cal frumos pe proprietatea sa. 

– O, ce noroc! spuse vecinul său, bătând din palme. 

– Cine poate să vadă suficient de departe în viitor, ca să spună ce e cu adevărat un noroc? răspunse 

fermierul. 

Într-adevăr, de îndată ce fiul fermierului încăleca pe cal, animalul îl azvârli la pământ, iar băiatul 

şi-a rupt piciorul. 

–  O, ce ghinion! îl compătimi vecinul. 

–  Cine poate să vadă suficient de departe în viitor, ca să spună ce e cu adevărat un ghinion? oftă 

fermierul, îngrijindu-și fiul rănit. 

În aceeași zi, mai târziu, un tiran însoțit de armata sa trecea în marș prin regiune, luând tot ce 

poftea de la țărani şi obligându-i pe toţi tinerii zdraveni să se înroleze. Pe băiatul fermierului însă îl 

lăsă în pace, din cauza piciorului rupt. 

A doua zi, tiranul şi toată oștirea lui au fost răpuși într-o bătălie cumplită. 

–  Ce noroc că fiul tău a fost cruțat! declară vecinul. 

Fermierul se mulțumi să zâmbească. 

 

Povestea ne spune două lucruri. În primul rând, este important nu ceea ce ţi se întâmplă în 

viață, ci felul în care privești ceea ce ţi se întâmplă, perspectiva pe care o ai. În al doilea rând, este 

important cum privești un lucru în comparație cu altul. 

Sau poate că adevărata lecție este că lucrurile se pot înrăutăți oricând. Einstein a numit acest 

lucru „legea relativității”. Noi îl numim „legea contrastelor.” 

Legea contrastelor spune că nu vedem lucrurile şi întâmplările aşa cum sunt ele cu adevărat, ci 

prin raportarea la alte lucruri şi întâmplări. Pentru o mână caldă, apa călduță pare rece. Pentru o 

mână rece, aceeași apă pare caldă. 
(Autor necunoscut) 
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UNITATEA DE ÎNVĂȚARE I. TINERII ÎN CONTACT CU LEGEA 

Lecție de introducere 

 

La sfârșitul lecției, elevii: 

- vor identifica propriile aşteptări şi temeri în legătură cu activităţile din cadrul disciplinei opţionale 

Educaţie pentru socializare juridică; 

- vor accepta regulile de colaborare şi comunicare, specifice disciplinei opţionale;  

- vor cunoaște specificul demersului de predare-învățare-evaluare (prin descriptori) la această 

disciplină opţională; 

- vor argumenta importanța studierii disciplinei opționale Educație pentru Socializare Juridică 

pentru propria formare. 
 

Nici un om nu poate trăi singur în societate. El are nevoie de familie, de prieteni. Pe 

parcursul vieții, omul intră în contact cu diferite persoane: atât  apropiate, cât și străine. 

Omul are tendinţa de a fi lângă unele persoane  mai mult timp  şi de a le evita pe altele, de 

a-i ajuta pe unii oameni şi de a le face rău altora. Dacă nu ar exista nişte limite ale 

comportamentului unora faţă de ceilalţi, în lume s-ar instala imediat haosul şi răul s-ar extinde 

rapid… De aceea au fost inventate regulile… 

Disciplina opțională Educație pentru socializare juridică include studiul despre instituțiile 

democratice ale statului și cele de aplicare a legii, despre drepturile și responsabilitățile 

cetățenești, despre răspunderea juridică și sancțiunile aplicate în caz de încălcare a legii, 

creând o opinie pozitivă despre funcționalitatea cadrului legal în statul de drept, precum și 

despre promovarea cunoștințelor, valorilor și capacităților inerente unor cetățeni responsabili, capabili 

de a face  alegerea propriului traseu educațional, pornind de la necesitățile și interesele lor. 

Disciplina opțională Educație pentru socializare juridică (clasa a XI-a) este una de extindere, 

derivată din disciplina școlară obligatorie Educație pentru societate, urmărind formarea competențelor 

specifice ale disciplinei prin dezvoltarea de noi competențe specifice și achiziționarea de cunoștințe și 

abilități, precum și manifestarea unor atitudini civice. 

Scopul principal al disciplinei opționale este responsabilizarea în raport cu drepturile și 

obligațiile cetățenești pe care le are tânărul/tânăra (în continuare, tânărul) astăzi, ceea ce reprezintă un 

indicator important al unei societăți democratice. Iată de ce disciplina Educație pentru socializare 

juridică (în ciclul liceal de învățământ) implică procesul de cunoaștere a prevederilor legislative și 

instituționale legate de dezvoltarea tinerilor, cu scopul: 

 de a forma comportamente responsabile în raport cu cultura juridică; 

 de a promova înțelegerea complexă a cadrului normativ în vigoare; 

 de a elimina factorul necunoașterii ca motiv de justificare a unor comportamente social 

iresponsabile. 

 de a crește gradul de percepere de către elevi a normelor și regulilor pe care urmează să le adopte 

în timpul procesului de studiu, precum și în societate;  

 de a reduce fenomenul infracțional, precum și cel al victimizării în rândul tinerilor; 

 de a conștientiza particularitățile riscurilor cu caracter juridic și necesitatea depășirii acestora; 

 de a prezenta un algoritm comportamental aplicabil în diverse situații de risc cu caracter juridic; 

 de a cunoaște precondițiile care generează încălcarea legii și consecințele ei. 
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DESCRIPTORI DE COMPETENȚĂ 

Competenţe specifice Unităţi de competenţă Descriptori 

Elevul: 

Produse realizate 

recomandate 

1. Perceperea 

coerentă a 

conceptelor  specifice 

statului democratic 

pentru  înțelegerea 

critică a drepturilor 

și responsabilităților 

cetățenești 

1.1. Definirea unor 

noțiuni specifice statului 

de drept pentru 

înțelegerea rolului, 

drepturilor și obligațiilor 

cetățenești în viața 

cotidiană 

1.2. Utilizarea  

conceptelor   

specifice statului 

democratic în diferite 

contexte de viață 

1. Poate explica înţelesul unor 

concepte juridice de bază. 

2. Poate interpreta în mod 

critic relaţia dintre drepturile 

omului, democrație, pace şi 

securitate într-o lume 

globalizată. 

3. Susţine că legile trebuie 

respectate în toate situaţiile de 

viață. 

- Studii de caz 

- Interviuri 

- Simulări de 

procese judiciare 

- Proiecte 

(individuale, de 

grup) 

- Fișe de 

autoevaluare 

- Postere 

- Prezentări cu 

suport 

video/animație, 

cărți digitale 

- Joc de rol 

- Dezbateri 

tematice 

- Flashmoburi 

- Proiecte de 

diseminare a 

experienței 

2. Valorificarea 

demnității umane și a 

drepturilor omului în 

formarea unor 

comportamente 

sigure pentru tineri 

2.1. Demonstrarea 

comportamentelor 

necesare  pentru 

rezolvarea problemelor 

sociale ale tinerilor 

2.2. Promovarea unor 

norme de comportament 

adecvat în vederea 

evitării unor probleme 

sociale ale tinerilor 

4. Exprimă părerea că toate 

legile trebuie să fie 

compatibile cu standardele şi 

normele internaţionale privind 

drepturile omului. 

5. Susţine că legile trebuie 

întotdeauna să fie aplicate în 

mod echitabil. 

6. Susține că instanţele 

judecătoreşti trebuie să fie 

accesibile tuturor. 

3. Investigarea   

elementelor statului 

de drept prin 

aplicarea legislației 

pentru prevenirea 

fenomenului 

infracțional 

3.1. Analiza relațiilor 

cauzale ale unor situații-

problemă pentru 

prevenirea fenomenului 

infracțional 

3.2. Proiectarea unor 

măsuri de prevenire a 

fenomenului infracțional 

prin explorarea 

elementelor statului de 

drept 

7. Poate stabili în mod cristic 

interdependența cauze-

consecințe în încălcarea 

drepturilor omului, raportându-

le la posibile stereotipuri şi 

prejudecăți.  

8. Poate evalua riscurile cu 

caracter juridic, asociate cu 

diferite opțiuni 

exprimate/alegeri. 

9. Exprimă preferința pentru 

abordarea situațiilor 

complicate cu caracter juridic. 

4. Manifestarea 

respectului față de 

diferiți 

reprezentanți/membri 

ai comunității, printr-

un comportament 

4.1. Estimarea 

consecinţelor diverselor 

comportamente sociale în 

raport cu diferiți 

reprezentanți/membri ai 

comunității 

10. Respectă în mod constant 

angajamentele de 

comportament în raport cu alți 

membri ai comunității. 

11. Demonstrează  

responsabilitate pentru 
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adecvat în diverse 

situații de viață 

4.2. Implicarea în 

proiecte cu caracter 

social/proiecte de 

voluntariat privind 

comportamentul adecvat 

în diverse situații de viață  

cu diferiți 

reprezentanți/membri ai 

comunității 

propriile atitudini, manifestate 

neadecvat, și greşeli 

comportamentale. 

12. Gestionează obligaţiile şi 

responsabilităţile aferente 

cetățeniei active la nivel local, 

naţional sau global, prin 

implicarea în diverse proiecte 

de parteneriat. 

5. Demonstrarea 

responsabilității 

civice în diferite 

contexte sociale, prin 

implicare personală 

5.1. Manifestarea 

responsabilității civice 

personale în rezolvarea 

problemelor cu caracter 

juridic ale tinerilor 

5.2. Dezvoltarea unor 

proiecte de implicare 

socială cu referire la 

responsabilitatea civică 

5.3. Diseminarea 

bunelor practici de 

demonstrare a 

responsabilității civice în 

rezolvarea problemelor 

cu caracter juridic ale 

tinerilor 

13. Colaborează cu alte 

persoane în situații care 

reprezintă interes comun 

pentru demonstrarea 

responsabilității civice. 

14. Manifestă interes continuu 

în ceea ce privește evitarea 

problemelor cu caracter juridic 

în rândul tinerilor. 

15. Demonstrează deschidere 

pentru implicare în activități 

care ar îmbunătăți securitatea 

în comunitate. 

 

6. Gestionarea 

abilităților de cultură 

juridică, necesare 

pentru prevenirea 

faptelor ilegale 

6.1. Aplicarea abilităților 

de cultură juridică pentru 

prevenirea faptelor 

ilegale 

6.2. Inițierea unor 

proiecte cu caracter  

social-juridic  pentru 

prevenirea riscurilor cu 

caracter juridic 

16. Acceptă provocările legate 

de abordarea problemelor 

ambigue. 

17. Abordează incertitudinea 

într-un mod critic şi 

constructiv. 

18. Acceptă și respectă 

normele socioculturale ale 

altor persoane/grupuri cu care 

interacționează, pentru 

prevenirea situațiilor de risc. 
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Subiectul 1. Sistemul de drept 

La sfârșitul lecțiilor, elevii: 

- vor explica termenul sistem de drept, operând cu noțiunile juridice însușite; 

- vor interpreta relaţia dintre drepturile omului, democrație, pace şi securitate într-o lume 

globalizată; 

- vor stabili interdependența cauze-consecințe în încălcarea drepturilor omului, raportându-le la 

posibile stereotipuri şi prejudecăți. 

 

Lecția nr. 1. SISTEMUL DE DREPT 

Sistemul dreptului este totalitatea normelor juridice, instituțiilor juridice și ramurilor de 

drept adoptate și asigurate de către stat în vederea reglementării relațiilor sociale. 

Termenul drept este utilizat cu mai multe sensuri:  

a) totalitatea normelor juridice elaborate de către organele competente ale statului, destinate să 

reglementeze conduita subiectelor umane, a căror respectare poate fi asigurată, la nevoie, de o forță de 

constrângere socialmente recunoscută; în acest sens, se spune că dreptul este obiectiv; altfel spus, 

dreptul se referă la toate actele normative – documentele emise de către organele oficiale ale statului, 

ce cuprind diverse reguli și care, în caz de nerespectare, pot să condiționeze aplicarea la sancțiuni; 

b) ansamblul normelor juridice adoptate de către organe special abilitate şi care sunt în vigoare într-un 

stat, care acționează tridimensional „acum şi aici”. 

Termeni: 

a reglementa – a stabili norme/legi, reguli, a pune în ordine, a aduce în conformitate cu un 

regulament, a supune unor norme; 

izvor de drept – actul juridic care cuprinde norme de drept, documentul în care se regăsesc 

anumite prevederi normative (în teoria dreptului, termenul izvor de drept este folosit cu un sens 

specific, strict juridic, prin care se au în vedere formele de exprimare a normelor juridice – legi, 

hotărâri, ordine etc.). 

 

UNDE GĂSIM INFORMAȚII ACTUALIZATE 

DESPRE LEGISLAȚIA REPUBLICII MOLDOVA 

De la 1 ianuarie 2019, unica sursă de informații actualizate a legislației – Registrul de stat al 

actelor juridice al Republicii Moldova – este platforma on-line www.legis.md. 

Registrul de stat al actelor juridice din Republica Moldova asigură accesul liber şi gratuit prin 

internet la toate actele legislative şi normative publicate după 23 iunie 1990, precum şi la actualizările 

acestora în măsura modificării şi completării lor. De asemenea, registrul asigură evidența legislației 

printr-un sistem informațional automatizat și aduce transparență în procesul decizional. 

Sistemul de drept al Republicii Moldova include următoarele ramuri de drept: dreptul 

constituțional, dreptul administrativ, dreptul contravențional, dreptul penal, dreptul procesual penal, 

dreptul execuțional penal, dreptul vamal, dreptul financiar și fiscal, dreptul mediului, dreptul civil, 

dreptul procesual civil, dreptul muncii, dreptul protecției sociale, dreptul familiei, dreptul internațional 

privat, dreptul bancar etc. 

În Republica Moldova nu există o listă oficială a ramurilor de drept.  

http://www.legis.md/
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Dreptul public are ca obiect de reglementare raporturile juridice care se stabilesc între autoritățile 

statului şi persoanele fizice şi juridice aflate pe poziție de subordonare. 

Subordonarea ori inegalitatea juridică este, așadar, caracteristica raporturilor juridice de drept 

public. Normele de drept public au scopul de a aplica unitar, pe întreg teritoriul țării, legile statului. 

Din ramura dreptului public fac parte: 

- dreptul constituțional – ramură de drept public care cuprinde norme juridice și instituții juridice ce 

reglementează relațiile sociale privind organizarea și exercitarea puterii de stat. Izvorul principal al 

acestei ramuri este constituția – cel mai important act normativ național; 

- dreptul administrativ – ramură de drept public care cuprinde norme juridice și instituții juridice, ce 

reglementează organizarea și funcționarea, la nivel central și local, a puterii executive a statului. 

Izvorul de drept al acestei ramuri este Codul administrativ; 

- dreptul financiar – ramură de drept public care reglementează constituirea și întrebuințarea fondurilor 

bănești ale statului și ale celorlalte colectivități publice, precum și controlul financiar de interes 

public; 

- dreptul penal – ramură de drept public ca totalitate de norme și instituții juridice care stabilesc 

infracțiunile și pedepsele. Izvorul principal al acestei ramuri este Codul penal; 

- dreptul procesual penal este o ramură a dreptului public, ca o totalitate de norme și instituții juridice 

care reglementează urmărirea penală, examinarea cauzelor în instanțele judecătorești și statutului 

juridic al participanților. 

 

Dreptul privat cuprinde ramurile de drept care au ca obiect de reglementare raporturile juridice în 

care părțile se înfățișează pe poziții de egalitate juridică. 

În dreptul privat sunt incluse: 

- dreptul civil – o ramură fundamentală de drept privat care cuprinde norme și instituții juridice și 

care reglementează relațiile sociale patrimoniale și nepatrimoniale. Izvorul juridic de bază este 

Codul civil; 

- dreptul procesual civil – o ramură de drept ca totalitate de norme și instituții juridice, care 

reglementează ordinea examinării cauzelor civile, în instanțele judecătorești. Izvorul principal este 

Codul procesual civil; 

- dreptul muncii – ramura dreptului mixt care reglementează relațiile sociale de muncă şi cele 

conexe, de plasare în câmpul muncii, privind protecția muncii, privind jurisdicția muncii ș.a. 

Izvorul principal al acestei ramuri este Codul muncii; 

- dreptul familiei – o ramură de drept privat ca totalitate de norme și instituții juridice care 

reglementează relațiile familiale, cele de rudenie, adopție și actele de stare civilă. Izvorul principal 

al acestei ramuri este Codul familiei; 

- dreptul comercial – ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor 

juridice izvorâte din actele și operațiunile considerate de lege ca fiind fapte de comerț, precum și 

raporturilor juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant și societățile 

comerciale. 

De regulă, ramurile de drept sunt exprimate în coduri de legi total sau parțial. 
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Harta conceptuală Sistemul de drept în Republica Moldova 

 

 

Sarcină de lucru: Elaborează un comentariu în scris din cinci-șase propoziții, în baza 

afirmației de mai jos.  

 

 Dreptatea fără putere este neputincioasă, puterea 

fără dreptate este tiranică. 
(Blaise Pascal) 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Lecția nr. 2. 

STUDII DE CAZ 

 

          Grupul nr. 1. 

Studiul de caz nr. 1. 

Banca comercială M.C. (reclamant), la data de 2.05.2022, a formulat o cerere de chemare în 

judecată către A.C. (pârât), solicitând restituirea creditului şi încasarea unor penalităţi, în mărime de 

20.000 lei, conform contractului, precum şi a dobânzii de întârziere, prevăzută de lege, în sumă de 

25.125 de lei.  

Studiul de caz nr. 2. 

R.C. (reclamant) a formulat o cerere de chemare în judecată către R.T. (pârât) privind repararea 

prejudiciului material şi moral, în sumă de 1.000.000 de lei. La examinarea cauzei, instanţa a constatat 

că la data de 10.12.2021, soţul reclamantei, deplasându-se seara pe stradă cu bicicleta, a fost tamponat 

din spate de automobilul la volanul căruia se afla R.T. și în rezultat a decedat. În apărarea sa, R.T. a 

invocat că nu poartă răspundere, deoarece a fost orbit de un vehicul ce venea pe contrasens şi, în plus, 

are probleme de vedere, care s-au agravat în ultima perioadă şi despre care el nu știa. Totodată, R.T. 

susţine că şi soţul reclamantei este vinovat, deoarece nu purta cască de protecţie, iar bicicleta nu era 

dotată corespunzător, cu marcaj reflectorizant. 

Sarcină de lucru: Citește atent cazurile propuse și realizează cerințele/răspunde la întrebări. 

 

1. Identifică ramura de drept și prevederile legale care se vor utiliza pentru rezolvarea cazului. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Rezolvă cazul din perspectiva documentului identificat. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Cât de des se întâmplă asemenea cazuri? Din ce cauză? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Care pot fi efectele și consecințele acestor ilegalități?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Exprimă-ți atitudinea față de persoanele care au comis fapte ilegale. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Grupul nr. 2. 

Studiul de caz nr. 1. 

Compania italiană R.A. (reclamant), având ca obiect de activitate distribuţia de opere 

cinematografice, a formulat în fața instanţei de judecată din Republica Moldova o cerere de chemare în 

judecată împotriva R.F., companie din Republica Moldova (pârât), având acelaşi obiect de activitate, o 

acţiune în contrafacere. În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că a încheiat la Chişinău, cu 

societatea T.R., un contract prin care a dobândit, în calitate de cesionar, dreptul exclusiv de 

reproducere şi de autorizare a reproducerii Filmului „XYZ” pe un termen de un an. Compania R.F. a 

difuzat acest film în Republica Moldova fără a avea acest drept. Compania R.A. a solicitat instanţei 

încasarea prejudiciului cauzat în legătură cu difuzarea neautorizată a filmului, cerând ca fondul cauzei 

să fie supus legii sale naţionale. Instanța, din oficiu, a dispus asigurarea acțiunii: suspendarea difuzării 

Filmului „XYZ”. 

 

Studiul de caz nr. 2. 

T.C., cetăţean belgian cu reşedinţa obişnuită în Bruxelles (reclamant), a depus în instanţa de 

judecată din Chişinău o acţiune privind încasarea unei despăgubiri, în sumă de 50.000 de euro, pentru 

prejudiciul cauzat personalităţii de la „Radio 99” SRL (pârât), din Republica Moldova, cu sediul în 

Chişinău. Instanţa a reţinut că reclamantul, aflându-se într-o deplasare în interes de serviciu la 

Chişinău, a aflat la ştirile difuzate de postul „Radio 99” SRL că acesta este implicat în trafic de 

persoane, în complicitate cu o grupare infracţională din Republica Moldova. Ulterior, s-a constatat 

neimplicarea cetăţeanului belgian în această infracţiune. Reclamantul a solicitat ca litigiul să fie 

soluţionat potrivit legii naţionale a statului acestuia. La soluţionarea litigiului, instanţa a aplicat legea 

Republicii Moldova, respingându-i solicitarea pe motivul nerespectării procedurii prevăzute de Legea 

RM cu privire la libertatea de exprimare. 

 

Sarcină de lucru: Citește atent cazurile propuse și realizează cerințele/răspunde la întrebări. 

 

1. Identifică ramura de drept și prevederile legale care se vor utiliza pentru rezolvarea cazului. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Rezolvă cazul din perspectiva documentului identificat. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Cât de des se întâmplă asemenea cazuri? Din ce cauză? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Care pot fi efectele și consecințele acestor ilegalități?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



 

18 
 

5. Exprimă-ți atitudinea față de persoanele care au comis fapte ilegale. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Grupul nr. 3. 
 

Studiul de caz nr. 1. 

Ionela are vârsta de 14 ani. La discotecă, a făcut cunoștință cu Vitalie și i-a spus vârsta sa. 

Vitalie are vârsta de 28 de ani. La una din întâlniri, au simțit o atracție sexuală, care în scurt timp a fost 

împlinită cu acordul reciproc al ambilor. 

Studiul de caz nr. 2. 

C. Dragovozov, în vârstă de 19 ani, a apelat la E. Culai, în vârstă de 13 ani, şi la P. Bufneac, în 

vârstă de 15 ani, ca aceștia să-i livreze cât mai multe contoare din scările blocurilor de locuit. Pentru 

fiecare contor, le-a promis câte 50 de lei. După ce Culai şi Bufneac i-au adus 19 contoare, Dragovozov 

le-a luat, însă în privinţa recompensei băneşti le-a spus că „a glumit”. Pentru a se răzbuna, Culai şi 

Bufneac au venit noaptea în ograda lui Dragovozov şi i-au incendiat casa. În incendiu, din cauza 

inhalării fumului, a decedat sora lui Dragovozov. 
 

Sarcină de lucru: Citește atent cazurile propuse și realizează cerințele/răspunde la întrebări. 
 

1. Identifică ramura de drept și prevederile legale care se vor utiliza pentru rezolvarea cazului. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Rezolvă cazul din perspectiva documentului identificat. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Cât de des se întâmplă asemenea cazuri? Din ce cauză? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Care pot fi efectele și consecințele acestor ilegalități?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Exprimă-ți atitudinea față de persoanele care au comis fapte ilegale. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Grupul nr. 4. 

 

Studiul de caz nr. 1. 

S. Munteanu, aflat în stare de ebrietate, a hotărât să răpească 

un autovehicul. În realizarea intenției sale, S. Munteanu a 

deschis geamul din față, căutând să deschidă și portiera, fără 

să reușească să facă acest lucru. Apoi, după ce a încercat, tot 

fără succes, să pornească autoturismul prin legătură directă, a 

procedat la împingerea acestuia, scoțându-l din locul de 

parcare, moment în care a fost surprins de organele poliției. 

 

Studiul de caz nr. 2. 

M. Starcov, cu intenția de a sustrage articole confecționate din aur, a pătruns în apartamentul 

cetățeanului L. Moraru. Căutând peste tot, M. Starcov nu a găsit nimic și a plecat. În drum spre casă, 

M. Starcov a pătruns în magazinul de pe str. Dacia, 8, de unde, pe ascuns, a sustras haine în sumă 

totală de 5000 de lei. 

 

Sarcină de lucru: Citește atent cazurile propuse și realizează cerințele/răspunde la întrebări. 

 

1. Identifică ramura de drept și prevederile legale care se vor utiliza pentru rezolvarea cazului. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Rezolvă cazul din perspectiva documentului identificat. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Cât de des se întâmplă asemenea cazuri? Din ce cauză? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Care pot fi efectele și consecințele acestor ilegalități?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Exprimă-ți atitudinea față de persoanele care au comis fapte ilegale. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Grupul nr. 5. 

 

Studiul de caz nr. 1. 

T. Balan, în urma unei certe cu vecinul său R. Sandu, l-a numit pe ultimul cu cuvinte 

necenzurate; astfel, în loc public, i-a lezat onoarea şi demnitatea. 

Studiul de caz nr. 2. 

D. Maximov se afla în apartamentul său cu doi prieteni. După ora 23.00, ascultau muzică la un 

volum ridicat, tulburând astfel liniștea publică. 

Studiul de caz nr. 3. 

În seara de Anul Nou, O. Poleacov, fiind în stare de ebrietate, a tras două focuri în sus din arma 

pe care o deținea legal, iar vecinii acestuia au alertat organele de drept (112). 

 

Sarcină de lucru: Citește atent cazurile propuse și realizează cerințele/răspunde la întrebări. 

 

1. Identifică ramura de drept și prevederile legale care se vor utiliza pentru rezolvarea cazului. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Rezolvă cazul din perspectiva documentului identificat. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Cât de des se întâmplă asemenea cazuri? Din ce cauză? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Care pot fi efectele și consecințele acestor ilegalități?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Exprimă-ți atitudinea față de persoanele care au comis fapte ilegale. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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FIȘĂ DE EVALUARE 

 

 

1. Definește termenii drept public versus drept privat.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Prezintă locul şi rolul dreptului constituțional în sistemul de drept al Republicii Moldova, 

conform propriei opinii. Argumentează-ți răspunsul. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

  

 

Statuia Justiției, o zeiță care simbolizează justiția, având o 

sabie, simbolizând puterea coercitivă a unui tribunal, o 

balanță, reprezentând un standard obiectiv prin care sunt 

cântărite plângerile depuse, și legată la ochi, indicând faptul că 

justiția ar trebui să fie imparțială și obiectivă, fără teamă sau 

favoruri și fără să țină cont de bani, bogăție, putere sau 

identitate.  

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Zei%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Justi%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sabie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tribunal
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ntar
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Subiectul 2. Sistemul de aplicare a legii 
 

La sfârșitul lecțiilor, elevii: 

- vor explica ce este legea şi care sunt funcţiile ei, în baza unei discuții ghidate; 

- vor caracteriza valorile şi principiile ce stau la baza elaborării legilor, conform legislației naționale; 

- vor manifesta atitudine responsabilă faţă de încălcarea legilor în diferite contexte de viață. 

 

Lecția nr. 1. 

DE REȚINUT! 

Regulile elaborate și aplicate de stat se numesc legi. Statul elaborează și aplică legi care 

vizează aproape orice aspect al vieții noastre: viața de acasă se reglementează de Codul 

familiei, activitatea școlară – de Codul educației, activitatea la locul de muncă – de Codul 

muncii etc. Orice societate care a existat vreodată a recunoscut nevoia unor legi. Menirea legii este 

de a asigura o organizare, o echitate în relațiile dintre oameni. 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

Grupul 1. Stabiliți valorile morale care stau la baza legilor din Republica Moldova (nu mai puțin de 

trei valori). Argumentați-vă opțiunile. 

Grupul 2. Stabiliți valorile economice care stau la baza legilor din Republica Moldova (nu mai puțin 

de trei valori). Argumentați-vă opțiunile. 

Grupul 3. Stabiliți valorile politice care stau la baza legilor din Republica Moldova (nu mai puțin de 

trei valori). Argumentați-vă opțiunile. 

Grupul 4. Stabiliți valorile sociale/religioase care stau la baza legilor din Republica Moldova (nu mai 

puțin de trei valori). Argumentați-vă opțiunile. 

1. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

ANEXĂ 

 

      Constituția Republicii Moldova 

Articolul 6. Separaţia şi colaborarea puterilor 

În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi 

judecătorească sunt separate şi colaborează în exercitarea 

prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei. 

Articolul 20. Accesul liber la justiţie 

(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea 

instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele 

sale legitime. 
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(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie. 

Articolul 114. Înfăptuirea justiţiei 

Justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti. 

Articolul 117. Caracterul public al dezbaterilor judiciare 

În toate instanţele judecătoreşti şedinţele de judecată sunt publice. Judecarea proceselor în şedinţă 

închisă se admite numai în cazurile stabilite prin lege, cu respectarea tuturor regulilor de procedură. 

 

Categoriile actelor normative 

Indiferent de criteriile care stau la baza clasificării actelor normativ-juridice, un lucru este cert – 

ordinea în sistemul acestor acte este stabilită prin intermediul statului. În sistemul legislației Republicii 

Moldova, care conține o varietate de acte normativ-juridice, ierarhizarea lor depinde de puterea juridică 

a actului și este condiționată de locul organului care l-a emis în sistemul organelor statului. 

Astfel, articolul 6 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative stabilește categoriile de 

acte normative ce alcătuiesc sistemul legislaţiei Republicii Moldova, după cum urmează: 

a) Constituţia Republicii Moldova; 

b) legile şi hotărârile Parlamentului; 

c) decretele preşedintelui Republicii Moldova; 

d) hotărârile şi ordonanţele Guvernului; 

e) actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitate; 

f) actele normative ale autorităţilor publice autonome; 

g) actele normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special;  

h) actele normative ale autorităților administrației publice locale. 

Totodată, structurarea actelor normative se va efectua în funcţie de autoritatea care le adoptă. 

Astfel, avem actele normativ-juridice ale Parlamentului, Guvernului, ministerelor, serviciilor, 

centrelor, agenţiilor etc. 

 

Sarcină de lucru:  Afirmă sau infirmă, cu ajutorul tehnicii „trei de ce?”, următoarea 

idee:  

Justiţia nu este a treia putere în stat, ci este una dintre cele trei puteri. 

1) Din ce cauză? (argumentul) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2) Din ce cauză? (exemplu) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

       

3) Din ce cauză? (concluzia) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Lecția nr. 2. 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

Imaginează-ți că ești judecător. 

Grupul nr. 1. 

Studiu de caz: Urmare a unui control inopinat efectuat de Inspectoratul teritorial de muncă la 

unitatea E, s-a constatat că există mai mulți salariați care își desfășoară activitatea fără a avea încheiate 

contracte de muncă. Patronul unității a susținut că respectivele persoane nu sunt angajați, ci doar îl 

ajută la unele treburi, doi dintre ei fiindu-i rude apropiate. După discuțiile avute cu persoanele 

respective, cei care nu erau rude cu patronul au susținut că, de fapt, lucrează ca angajați, dar patronul a 

refuzat să încheie cu ei contracte de muncă, susținând că, deocamdată, sunt angajați pentru o perioadă 

de probă.  

 

Grupul nr. 2. 

Studiu de caz: Un tânăr în vârstă de 17 ani, activând în calitate de ospătar într-un restaurant din 

localitate, a fost atras de nenumărate ori la muncă peste program și după ora 22:00. Astfel, acesta a 

sesizat inspectorii de muncă să efectueze un control asupra condițiilor și timpului de muncă. 

 

Grupul nr. 3. 

Studiu de caz: Un locuitor din municipiul Chișinău a cumpărat de la un agent economic un 

produs electric de uz casnic (cuptor electric), în valoare de 3142 de lei. Pentru obiectul achiziționat, el 

a primit și un termen de garanție. Cuptorul s-a dovedit a fi de calitate necorespunzătoare, deoarece 

după doar câteva zile de la utilizare cumpărătorul a constatat că nu se mai încălzește. 

 

Grupul nr. 4. 

Studiu de caz: La data de 14.08.2019, cetățeanul Nichifor Gula a întocmit un testament 

autentic, conform căruia testatorul i-a testat toată averea unuia din fiii săi – Andrei Gula. Testatorul a 

decedat la data de 25.01.2022. Peste un an de zile, ceilalți doi fii ai defunctului solicită împărțirea 

averii. 

 

Sarcină de lucru: Citește atent cazurile propuse și realizează cerințele/răspunde la întrebări. 

 

1. Identifică prevederile legale care se vor utiliza pentru rezolvarea cazului. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Rezolvă cazul din perspectiva documentului identificat. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Formulează o concluzie/recomandare din perspectiva protagoniștilor/instanței de judecată din 

cazul respectiv. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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FIȘĂ DE EVALUARE 

 

Redactează un eseu nestructurat din cinci-șapte propoziții, la tema: Cum voi acționa, într-o 

situație concretă, pentru a-mi revendica un drept încălcat și pe ce îmi voi întemeia acțiunile.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Sarcină de lucru:  Selectează din mass-media sau din viața de zi cu zi un exemplu de 

situație de încălcare a dreptului privat, cu soluția de rezolvare, care presupune o abordare 

pozitivă pentru protagoniști. 

Exemplu:______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Soluția de rezolvare 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Subiectul 3. Cazuri speciale de aplicare a legii  
 

La sfârșitul lecțiilor, elevii: 
 

- vor cunoaște prevederile legislației naționale privind cazurile speciale de aplicare a legii; 

- vor opera cu termenii-cheie studiați la acest subiect; 

- vor analiza situațiile/cazurile speciale în care se aplică legea față de o anumită categorie de 

persoane. 

 

Lecția nr. 1. 

                                                                                       DE REȚINUT! 

     Constituția Republicii Moldova 

Articolul 70. (3) Deputatul nu poate fi reţinut, arestat, 

percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, sau 

trimis în judecată fără încuviinţarea Parlamentului, după ascultarea 

sa. 

Articolul 81. (2) Preşedintele Republicii Moldova se bucură de 

imunitate. El nu poate fi tras la răspundere juridică pentru opiniile 

exprimate în exercitarea mandatului. 

Articolul 116. (1) Judecătorii instanţelor judecătoreşti sunt 

independenţi, imparţiali şi inamovibili, potrivit legii. 
 

Codul de procedură penală  

Articolul 9. Egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor 

(1) Toţi sunt egali în faţa legii, a organelor de urmărire penală şi a instanţei de 

judecată, fără deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinie politică sau orice altă 

opinie, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau 

orice altă situaţie. 

(2) Condiţiile speciale de urmărire penală şi judecare faţă de anumite categorii de persoane care 

beneficiază, conform legii, de un anumit grad de imunitate se asigură în baza prevederilor Constituţiei, 

tratatelor internaţionale, prezentului cod şi altor legi. 

         Articolul 129. Procedura percheziţiei sau ridicării efectuate în localurile misiunilor diplomatice 

(1) În localurile misiunilor diplomatice, inclusiv în localurile în care locuiesc membrii misiunilor 

diplomatice şi familiile lor, percheziţia sau ridicarea se poate efectua numai la cererea sau cu 

consimţământul statului străin, exprimate de şeful misiunii diplomatice. Consimţământul pentru 

efectuarea percheziţiei sau ridicării se solicită prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene al Republicii Moldova. 

(2) La efectuarea percheziţiei sau ridicării în localurile menţionate în alin. (1) este obligatorie 

prezenţa procurorului şi a unui reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al 

Republicii Moldova. 

(3) Percheziţia sau ridicarea de obiecte şi documente în localurile misiunilor diplomatice se 

efectuează conform prevederilor prezentului cod. 

 

INVITAȚIE LA DISCUȚIE!  

- Există oare vreun grup/vreo categorie de persoane care nu răspunde în fața legii? 

- Cum se aplică legea față de o anumită categorie de persoane, cum ar fi deputații din 

Parlamentul Republicii Moldova, președintele țării, judecătorii etc.? 

- Care sunt cazurile speciale de aplicare a legii? 

lex:LPLP19940729CONST
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Anexa 1. 

     Anabolizante prin poșta diplomatică 

      Șoferului de microbuz cu numere de înmatriculare 

diplomatice, în care s-a depistat un lot de anabolizante, la intrarea 

pe teritoriul Moldovei, i-au fost înaintate învinuiri de 

contrabandă. Procurorii au cerut ca acesta să fie arestat pe un 

termen de 30 de zile și au anunțat că vor stabili proveniența 

anabolizantelor. MAEIE a confirmat că microbuzul este arondat 

Ambasadei Moldovei în Rusia și a menționat că acesta transporta 

poșta diplomatică. Ambasadorul Moldovei în Rusia, Andrei Neguța, nu a comentat public învinuirile la 

adresa sa. El a comunicat pentru NM că nu poate oferi nici un fel de comentarii, pentru că se 

desfășoară ancheta. 

    Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) a anunțat la 5 decembrie că a fost 

informat despre cele întâmplate și că este interesat de clarificarea tuturor circumstanțelor. Serviciul de 

presă al MAEIE a comunicat pentru NM că va anunța dacă vor fi vreun fel de schimbări.  

Mai târziu, MAEIE a declarat că de la 2 până la 5 decembrie, microbuzul reținut era într-o deplasare de 

serviciu: acesta s-a deplasat pe ruta Moscova-Chișinău și înapoi, pentru a transporta poșta diplomatică. 

MAEIE a mai menționat că a inițiat o investigație internă și va acorda susținere anchetei. 

 (sursa: NewsMaker, 9 decembrie 2020) 

Parlamentul R. Moldova a votat pentru ridicarea imunității deputaților Petru Jardan și 

Denis Ulanov 

      Parlamentul R. Moldova a votat luni pentru ridicarea imunității deputaților Petru Jardan și Denis 

Ulanov, acuzați de procurori de fapte de corupție legate de frauda bancară și concesionarea 

problematică a Aeroportului Internațional Chișinău. 

(sursa: Radio Europa Liberă Moldova, 22 martie 2021) 

 

STUDII DE CAZ 

 

Fișa de lucru nr. 1. 

Studiul de caz nr. 1. 

 

Procuratura Generală a decis pornirea urmăririi penale în privința vicepreşedintelui 

Curţii de Apel Chişinău pe faptul pretinderii de bunuri ce nu i se cuvin pentru îndeplinirea 

unor acțiuni în exercitarea funcției sale contrar acestora. 

 

Întrebare: La această etapă, era necesară consultarea sau acceptul Consiliului Superior al 

Magistraturii? 

 

(Răspuns: Procuratura Generală trebuia să sesizeze Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), 

solicitând eliberarea acordului la pornirea urmăririi penale şi tragerea la răspundere penală a 

vicepreşedintelui Curţii de Apel Chişinău. Astfel, a fost încălcat art. 19 Inviolabilitatea judecătorului 

din Legea 544/1995.) 
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Studiul de caz nr. 2. 

 

Organele de poliție, gestionând o cauză penală, dețineau informația că actele pe care le căutau se 

aflau într-un local al misiunii diplomatice. Polițiștii s-au deplasat pentru a le ridica, având doar 

ordonanța de ridicare a documentelor. 

 

Întrebare: Cum trebuie să procedeze organele poliției în acțiunile lor privind ridicarea 

documentelor din localul misiunii diplomatice? 

 

(Răspuns: Organele de poliție, pentru a purcede la ridicarea documentelor, mai întâi de toate 

trebuiau să obțină, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al 

Republicii Moldova, consimțământul de a efectua această acțiune de ridicare a documentelor. Astfel, 

au încălcat art. 129 din Codul de procedură penală.) 
 

Fișa de lucru nr. 2. 

 

Sarcină de lucru:  Elaborează matricea conceptuală pentru termenul imunitate.   

 

                              Termenul 

  

                              Exercițiu 

(unde se utilizează, exemple) 

 

 

 

 

Explicația termenului  

(cu cuvintele proprii) 

Documentul/site-ul oficial pe care este 

prezentat termenul 

(printr-un semn, desen, simbol, printr-o 

imagine, frază, abreviere etc.)   

 

 

 

 

Sarcină de lucru:  Selectează din mass-media sau din viața de zi cu zi exemple de cazuri 

speciale de aplicare a legii. 

Exemple:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Lecția nr. 2. 

Realizează o scriere liberă la tema: Egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Autoritatea Națională de Integritate este o autoritate publică 

independentă față de alte organizații publice, față de alte persoane 

juridice de drept public sau privat și față de persoanele fizice, ce 

funcționează la nivel național ca structură unică. 

Misiunea Autorității: asigurarea integrității în exercitarea 

funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului 

averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al 

incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. 

Mai multe informații privind funcțiile și atribuțiile Autorității Naționale de Integritate pot fi 

găsite pe pagina oficială a autorității: https://ani.md/ro. 

 

FIȘE DE LUCRU  

 

Fișa de lucru nr. 3. 

Sarcină de lucru: Analizează datele din tabelul de mai jos, comentează și concluziează. 

1. Din sinteza autorității naționale de integritate pentru perioada 26-30 aprilie 2021: 

O cauză contravențională a fost pornită pentru nedepunerea sau depunerea tardivă a 

declarației de avere și interese personale de către un consilier în Consiliul Lăpușna, 

raionul Hâncești, iar  trei contravenții au fost stabilite în privința unui inginer cadastral 

dintr-o Primărie din suburbia Chișinăului, consilier în Consiliul Cricova, municipiul Chișinău, și a unui 

primar din raionul Cantemir. Aceștia sunt pasibili de sancțiuni pentru încălcarea regulilor de depunere 

a declarației de avere și interese personale. Totodată, inspectorii de integritate au aplicat amenzi în 

sumă totală de 9000 de lei, iar circa peste 700 de lei au fost deja achitate de cei sancționați. 

(sursa: ani.md, rubrica COMUNICAT) 

2.  În primul an de activitate (2016), Autoritatea Națională de Integritate a întocmit 77 de procese-

verbale contravenționale, cu următoarele încălcări: 

 

Încălcări ale prevederilor Codului contravențional stabilite Numărul proceselor-

verbale întocmite 

Încălcarea regulilor de declarare a averii și intereselor personale 48 

Nedeclararea sau nesoluționarea conflictului de interese 15 

Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și limitărilor 

aplicabile funcției publice sau funcției de demnitate publică 

9 

Neluarea măsurilor privind executarea prevederilor Legii privind 

declararea averii și a intereselor personale 

1 

 

https://ani.md/ro
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Declarațiile de avere și interese personale au rolul de a preveni anumite fapte de corupție, dar și 

de a fi folosite cu scop de control în verificări ulterioare. Principiile după care ANI desfășoară 

activitatea de control și verificare sunt legalitatea, confidențialitatea, imparțialitatea, independența 

operațională, precum și dreptul la apărare. 

(sursa: Studiul analitic. Practica judiciară pe cazurile contravenționale  

de conflict de interese. ANI, 2019) 
 

 

Fișa de lucru nr. 4. 

 

Grupul nr. 1. 
 

Studiul de caz nr. 1. Din anul 2020 până în prezent, un consilier în Consiliul local din 

satul X din raionul Ialoveni  a deținut simultan mandatul de consilier local și funcția de 

administrator al unei întreprinderi din localitate. 

 

Studiul de caz nr. 2. Un procuror risca să fie sancționat pentru că nu și-a indicat casa în declarația 

cu privire la venituri și proprietăți, dar și un cont bancar de 100 000 de lei. 

 

Cu referire la aceste cazuri și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

 

1. Determină fapta ilegală și cadrul normativ care trebuie aplicat pentru examinarea cazului. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

2. Analizează cazul din perspectiva instanței de judecată. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Cât de des se întâmplă asemenea cazuri? Din ce cauză? Care pot fi efectele și consecințele acestor 

ilegalități? Exprimă-ți atitudinea față de persoanele care au comis fapte ilegale. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Grupul nr. 2. 
 

Studiul de caz nr. 1. Primarul comunei X din raionul Ștefan Vodă a emis acte administrative și 

a încheiat direct acte juridice cu fratele său, care figurează în calitate de fondator și administrator într-o 

firmă. În total, au fost semnate și încheiate 25 de documente, dintre care două facturi în sumă de peste 

50 de mii de lei, pentru anumite lucrări executate de către firma fratelui, în perioada martie-mai 2022. 

Studiul de caz nr. 2. Un judecător din cadrul Judecătoriei Chișinău a fost reținut în flagrant 

pentru 72 de ore, deoarece a pretins de la conducătorul unui agent economic bani pentru a interveni pe 

lângă alți colegi ai săi, ca aceștia să adopte o soluție favorabilă într-un dosar civil. 
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Cu referire la aceste cazuri și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

 

1. Determină fapta ilegală și cadrul normativ care trebuie aplicat pentru examinarea cazului. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

2. Analizează cazul din perspectiva instanței de judecată. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Cât de des se întâmplă asemenea cazuri? Din ce cauză? Care pot fi efectele și consecințele 

acestor ilegalități? Exprimă-ți atitudinea față de persoanele care au comis fapte ilegale. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Grupul nr. 3. 

 

Studiul de caz nr. 1. Un cetăţean a fost reținut în flagrant, în momentul transmiterii sumei 

bănești în mărime de 6 000 MDL unui polițist, pentru a nu documenta cazul de deținere ilegală la 

domiciliu a armei de foc. 

Studiul de caz nr. 2. Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național 

Anticorupție (CNA), după ce ar fi cerut zeci de mii de euro de la clientul său, sub pretextul că i-ar 

putea rezolva în instanță mai multe dosare civile pe care le avea pe rol. 

 

Cu referire la aceste cazuri și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

 

1. Determină fapta ilegală și cadrul normativ care trebuie aplicat pentru examinarea cazului. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

2. Analizează cazul din perspectiva instanței de judecată. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Cât de des se întâmplă asemenea cazuri? Din ce cauză? Care pot fi efectele și consecințele acestor 

ilegalități? Exprimă-ți atitudinea față de persoanele care au comis fapte ilegale. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

FIȘĂ DE EVALUARE 

 

1. Ce părere ai despre conținutul acestei prevederi și pentru care categorii de persoane este valabilă? 

Nu pot fi supuşi la răspundere contravenţională reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau alte 

persoane care, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte sau în 

conformitate cu legile Republicii Moldova, nu cad sub incidenţa jurisdicţiei contravenţionale a 

Republicii Moldova sau în cazul cărora este înlăturată răspunderea contravenţională.  (Codul 

contravențional, art. 4)  
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__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

2. Utilizând tehnica jurnalul reflexiv, completează tabelul: 

Întrebări Răspunsuri 

- Ce ai învățat la aceste două lecții? 

- Cât de necesară este informația pentru 

tine? 

- Ce dificultăți ai întâmpinat? 

- Ce concluzii ai tras în urma celor 

studiate? 
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Subiectul 4. Tinerii în procesul judiciar 

 

La sfârșitul lecțiilor, elevii: 

- vor prezenta consecințele implicate de termenii a fi responsabil și a răspunde, relevând 

deosebirile dintre aceștia; 

- vor explica esența procesului penal și a procesului civil în procesul judiciar; 

- vor delimita situațiile care se examinează în procesul penal și în procesul civil; 

- vor evalua riscurile situațiilor/contravențiilor asociate diferitor opțiuni exprimate.  

 

Lecţia nr. 1. 

 

INVITAȚIE LA DISCUȚIE!  

Comentează următoarele afirmații/răspunde la întrebări:  

1. Ce înseamnă a fi responsabil şi a răspunde?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

    2. Acolo unde încetează responsabilitatea, începe răspunderea. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

3. Cine greșește plătește. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

4. După faptă, şi răsplată. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Anexa 1. 

      

Unele fapte ilicite pot atrage sancţionarea contravențională (în mod frecvent, sub formă de amendă) de 

către organele administrative, cum ar fi: poliţia, inspectorii – acestea se numesc contravenţii. Alte 

fapte sunt mai grave şi săvârşirea lor poate atrage aplicarea unei sancţiuni penale de către judecător, 

care se va înscrie într-o evidenţă numită cazier judiciar – aceste fapte se numesc infracţiuni. 
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Fişa de lucru nr. 1.  

Citește atent lista exemplelor de infracţiuni şi completează tabelul propus mai jos: 

Exemple de infracțiuni: 

1. În urma loviturii, s-au produs vânătăi sau răni. 

2. Un adolescent a spart geamul la o maşină, încercând să fure nişte bunuri din ea.  

3. O persoană este legată sau închisă împotriva voinţei sale. 

4. Un bărbat a împuşcat câinele vecinului.  

5. Un bărbat a intrat în casa vecinului şi a luat fără voie un bun (de exemplu, o bicicletă). 

6. Într-o casă, a intrat o persoană străină fără voie şi la solicitarea stăpânului de a ieşi, refuză să facă 

acest lucru. 

7. Un tânăr a deteriorat maşina vecinului. 

8. O persoană este răpită. 

9. Un adolescent i-a pus intenţionat o piedică colegului său de clasă, în urma căreia băiatul a căzut şi 

s-a lovit la cap. 

10. O tânără a intrat în magazin, a luat de pe raft un produs, l-a ascuns şi a încercat să iasă, dar a fost 

oprită de agentul de pază. 

11. Un tânăr a cerut telefonul mobil de la o persoană, în stradă, pentru a efectua un apel; în realitate 

însă, acesta a fugit cu tot cu telefon și nu l-a mai întors. 

12. Un tânăr a sustras un telefon mobil de la un băiat de 14 ani, aplicându-i câteva lovituri. 

13. Un bărbat a primit în casa sa nişte bunuri aduse de prietenul lui, pentru a le ascunde, ştiind că 

acestea au fost furate. 

14. Un tânăr a ascuns în casa sa un alt tânăr, care este dat în căutare pentru un furt săvârșit cu folosirea 

ilegală a armei. 

15. Un tânăr a ameninţat-o pe prietena sa să-i aducă bani; în caz contrar, va plasa pe internet poze 

indecente cu ea. 

16. O persoană a multiplicat bancnote, folosind un copiator, şi a încercat să le pună în circulaţie într-un 

magazin. 

17. Un tânăr a modificat în diploma sa de bacalaureat nota medie, pentru a fi admis la studii la 

facultatea dorită. 

18. Un grup de tineri au venit la stadion, pentru a viziona un meci de fotbal, având cu sine cuţite şi 

articulaţii din alamă. 

19. Într-un troleibuz, un tânăr a folosit un spray lacrimogen în faţa controlorului, când acesta a solicitat 

achitarea călătoriei. 

20. Trei tineri l-au bătut pe un bărbat, pe stradă, din cauză că a refuzat să le dea ţigări. 

 
Tipul infracţiunii Exemplu (indică numărul cazului din lista exemplelor) 

Infracţiune de fals în acte publice  

Tâlhărie, jaf  

Infracţiune săvârșită cu ameninţare  

Falsificare de bani  

Favorizarea făptuitorului  

Infracţiune cu port sau folosirea fără drept 

de obiecte periculoase 

 

Furt  

Infracţiune de distrugere/deteriorare  

Vătămare corporală  

Lipsire de libertate în mod ilegal  

Violare de domiciliu  
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Anexa 2. 

     DE REȚINUT! 

 

Atunci când se comite o infracţiune, se inițiază un dosar penal, pentru a se descoperi 

infractorul şi a i se aplica o pedeapsă. 

 Procesul penal presupune trei faze: 

- urmărirea penală; 

- judecata; 

- sancţiunea/executarea pedepsei. 

Procesul civil reprezintă situații în care suntem implicați în conflicte ce nu pot fi soluționate pe cale 

amiabilă și este necesară intervenția instanței de judecată. Odată cu adresarea persoanei în instanța de 

judecată, se intentează un proces civil. 

 

   Procesul penal şi procesul civil au scopuri diferite. PROCESUL PENAL vizează protejarea 

persoanei, societăţii şi a statului de infracţiuni, precum şi protejarea persoanei şi a societăţii de faptele 

ilegale ale persoanelor cu funcţii de răspundere în activitatea lor legată de cercetarea infracţiunilor 

presupuse sau săvârşite, astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit 

vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată. La 

proces, în faţa judecătorului, participă procurorul, în calitate de reprezentant al statului, şi părţile, care 

se numesc persoană vătămată şi inculpat. PROCESUL CIVIL vizează judecarea justă, în termen 

rezonabil, a cauzelor de apărare a drepturilor încălcate sau contestate, a libertăţilor şi a intereselor 

legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi ale asociaţiilor lor, ale autorităţilor publice şi ale altor 

persoane care sunt subiecte ale raporturilor juridice civile, familiale, de muncă şi ale altor raporturi 

juridice, precum şi în apărarea intereselor statului şi ale societăţii, în consolidarea legalităţii şi a ordinii 

de drept, în prevenirea cazurilor de încălcare a legii. 

 

Fişa de lucru nr. 2. 
  

Sarcină de lucru:  Elaborează un PRES pentru afirmaţia Mărturia mincinoasă poate duce la 
sancţionarea unui nevinovat. 

P. – Exprimă-ți punctul de vedere. 

R. – Dedu un raţionament (o judecată) cu referire la punctul de vedere exprimat. 
E. – Prezintă un exemplu pentru clarificarea punctului de vedere. 

                     S. – Rezumă (sumar) punctul tău de vedere. 

 

P 

 

 

R 

 
E 

 

 

 
S 
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Lecţia nr. 2. 
 

STUDII DE CAZ 

 

        Grupul nr. 1. 

 În noaptea de 20 spre 21 aprilie 2022, elevii clasei a XI-a au sărbătorit ziua de naștere 

a colegului lor Ion, în apartamentul acestuia (părinții erau plecați de acasă). Toată 

noaptea, au dansat și au ascultat muzică în volum mare, au aruncat în aer petarde. Pe 

parcursul nopții, vecinii de bloc i-au rugat de mai multe ori pe elevi să înceteze gălăgia, 

însă aceștia nu au reacţionat. Nemaiputând suporta o asemenea situație, pe la ora 4 vecinii au chemat 

poliția (112). 

 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

1. Ce articol din lege au încălcat elevii? Ce tip de răspundere juridică va surveni în urma 

apelului la poliție? Din ce cauză? 

2. Ești de acord cu aplicarea sancțiunii din articolul din lege? Din ce cauză? 

3. S-ar putea soluționa problema și fără aplicarea legii? Argumentează. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Grupul nr. 2. 

 

        La data de 06.05.2022, adolescentul Cristian împreună cu Ovidiu, au luat în folosinţă, pentru o 

perioadă de 24 de ore, contra plată în sumă de 80 de euro şi 900 de lei, automobilul de model 

Mercedes-300D, cu numărul de înregistrare CKX-150, care îi aparţine lui Alex, cu drept de proprietate. 

        La data de 07.06.2022, aproximativ la ora 05:30, Cristian, conducând automobilul de model 

Mercedes-300D, cu numărul de înregistrare C-KX-150, a derapat de pe carosabil și a comis un 

accident rutier, în rezultatul căruia autovehiculul a fost deteriorat esenţial, astfel cauzându-i-se 

pasagerului Ovidiu leziuni corporale ușoare și părăsind locul accidentului rutier. 

 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

1. Ce încălcări ale legii ai stabilit? Ce tip de răspundere este posibil în acest caz? 

2. Găsește articolul din lege referitor la acest caz. Argumentează: ești/nu ești de acord cu 

aplicarea lui în situația dată. 

3. Cunoști cazuri similare? Ce îmbunătățire a situației date/a unor situații similare ar permite 

aplicarea legii? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Grupul nr. 3. 
 

       La 3 februarie 2022, Gabriel l-a lovit pe umăr pe Alexandru, care, din cauza loviturii primite, a 

scăpat din mână telefonul său de model Xiaomi S2 şi, astfel, l-a deteriorat (fapt confirmat prin 

materialul acumulat pe marginea plângerii ei nr. 2019001507 din 05 februarie 2022), iar potrivit 

actului nr. 2/03/22-99864 din 02 martie 2022, cheltuielile de reparare a prejudiciului suportat au fost de 

1050 de lei. 

       În urma convorbirilor telefonice dintre părinții copiilor, aceștia nu au ajuns la un consens și 

părinţii lui Gabriel au refuzat în mod categoric să repare în mod benevol prejudiciul cauzat. 
 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

1. Ce încălcări ale legii ai stabilit? Ce tip de răspundere este posibil în acest caz? 

2. Ce tip de proces se potrivește în cazul dat?  

3. Găsește articolul din lege referitor la acest caz. Argumentează: ești/nu ești de acord cu 

aplicarea lui în situația dată. 

4. Analizează acest caz din perspectiva mediatorului. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Grupul nr. 4. 
 

      Instituția Publică Liceul Teoretic „Luceafărul” a încheiat în iunie un contract de vânzare-cumpărare 

a 50 kg de vopsea cu firma „Vopsele” SRL. În baza acestui contract, instituția a plătit firmei 500 de lei, 

iar firma s-a obligat să aducă vopsea de calitatea convenită cel târziu la 1 august, pentru a se termina 

reparația liceului până la 20 august. Furnizorul a adus vopseaua abia la 25 august, produsul fiind de o 

calitate mult mai joasă decât cea prevăzută în contract. Directorul liceului a cerut mai întâi firmei 

respective să repare prejudiciul, dar neprimind un răspuns satisfăcător, s-a adresat instanței de judecată, 

deoarece școala nu a fost reparată la timp, din cauză că firma nu și-a onorat obligațiunile prevăzute în 

contract. Directorul cere repararea prejudiciului cauzat. 

 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

1. Ce faptă a fost săvârșită? 

2. Ce tip de răspundere juridică se va aplica? 

3. Găsește articolul/articolele din lege referitoare la acest caz. Argumentează: ești/nu ești de 

acord cu aplicarea lui în situația dată. 

4. Analizează acest caz din perspectiva avocatului instituției de învățământ. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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FIȘĂ DE EVALUARE 

 

1. Definește termenii: răspundere juridică, inculpat, complicitate. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Determină scopul procesului penal și scopul procesului civil. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Numește două învățăminte/concluzii care îți vor fi utile în viața de zi cu zi, cu referire la 

subiectul studiat. 

 

1)______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

IMPORTANT DE REȚINUT! 

Unele fapte ilicite pot atrage sancționarea 

contravențională (în mod frecvent, sub formă de 

amendă) de către organele administrative, cum ar 

fi: poliția, inspectorii – acestea se numesc 

contravenții. Alte fapte sunt mai grave şi 

săvârșirea lor poate atrage aplicarea unei 

sancțiuni penale de către judecător, care se va 

înscrie într-o evidentă numită cazier judiciar – 

aceste fapte se numesc infracțiuni. 
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Lecție de reflecție 

Unitatea de învăţare I. TINERII ÎN CONTACT CU LEGEA 

Fişa de lucru nr. 1. 

 

 Sarcină de lucru: Ierarhizează indicatorii pe scala stat democratic/stat de drept, în ordinea 

importanței stabilite de tine, de la 1 (cel mai important, fundamentul/baza democrației) la 10 (cel 

mai puțin important/la suprafață). 

 
 

Fişa de lucru nr. 2. 

FIȘĂ DE REFLECȚIE (autoevaluare) 

Data: __________________ 

Numele, prenumele elevului:_______________________________ 

 

Descriptorii de competență Activitatea sau situația în care s-a manifestat 

comportamentul 

  

  

  

 

FIȘĂ DE REFLECȚIE (evaluare reciprocă) 

Data: __________________ 

Numele, prenumele elevului:_______________________________ 

Numele, prenumele colegului:______________________________ 

 

Descriptorii de 

competență 

Activitatea sau situația în care s-a manifestat comportamentul 

Exemple personale Exemple oferite de coleg 
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UNITATEA DE ÎNVĂȚARE II.  ORIENTĂRI VALORICE ÎN RÂNDUL TINERILOR 
 

Subiectul 1. Umanismul legii  
 

La sfârșitul lecțiilor, elevii: 

- vor stabili orientările valorice necesare tinerilor; 

- vor argumenta importanţa orientărilor valorice în rândul tinerilor; 

- vor demonstra necesitatea implicării tinerilor în activitățile sociale, culturale care se realizează 

în comunitate; 

- vor prezenta modele de conduită civică. 
 

Lecţia nr. 1. 

Sarcină de lucru:  Raportează orientările valorice identificate în rândul tinerilor la 

termenii spirit civic, toleranță, responsabilitate, compasiune, empatie, voluntariat, 

implicare şi prezintă conexiunile realizate în graficul T. 

Graficul T 

Asemănări Deosebiri 

 

 

 

 

 

Anexa 1. 

Sarcină de lucru: Continuă enunţurile din Anexa 1. cu cât mai multe argumente, afirmaţii, 

aserţiuni. 

 

 Spiritul civic constă în a respecta legile și a face tot ce stă în puterea ta ca persoană, pentru a…. 

 O persoană tolerantă este o persoană inteligentă, deoarece… 

 Trebuie să fim responsabili în societate, atunci când… 

 Este bine să dăm dovadă de compasiune în raport cu… 

 Empatia ne poate fi de folos în viaţă, graţie faptului că… 

 Elevii antrenaţi în activităţi de voluntariat beneficiază de anumite facilităţi, atunci când… 

Anexa 2. 
 

Spiritul civic constă în a respecta legile și a face tot ce stă în puterea ta ca persoană pentru a 

contribui la buna funcționare a societății.  

Toleranța este respectul, acceptarea şi aprecierea diversităţii şi bogăţiei culturale, a 

modalităţilor de exprimare a calităţii fiinţei umane (Declarația principiilor toleranței, adoptată la 16 

noiembrie 1995 în cadrul Conferinței Generale UNESCO de la Paris). 

 Responsabilitatea este obligația de a efectua un lucru, de a răspunde, de a da socoteală de ceva, 

de a accepta și suporta consecințele; răspundere (https://dexonline.ro/).   

https://dexonline.ro/
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 Compasiunea este sentimentul de înțelegere și de compătimire față de suferințele și nenorocirile 

cuiva; milă; compătimire; milostenie  (https://dexonline.ro/).   

 Empatia este o formă de cunoaștere a altuia, în special a eului social sau a ceva, apropiată de 

intuiție; interpretare a eului altora după propriul nostru eu; identificare, prin trăire, cu alte persoane, cu 

eroii cărților etc. 

 Voluntariatul este participarea benevolă la oferirea de servicii, cunoştinţe şi abilităţi sau la 

prestarea unor activităţi în domenii de utilitate publică, din proprie iniţiativă, a persoanei denumită 

voluntar (Legea voluntariatului nr. 121 din 18.06.2010). 

Anexa 3. 

 

 https://gandestecurat.wordpress.com/tag/ce-este-spiritul-civic/. 

 Declarația principiilor toleranței, adoptată la 16 noiembrie 1995 în cadrul Conferinței Generale a 

UNESCO de la Paris. 

 Legea voluntariatului nr. 121 din 18.06.2010, publicată la 24.09.2010 în Monitorul Oficial nr. 

179-181, art. 608. 

Anexa 4. 

 

DE REȚINUT! 

Cuvântul spirit provine din latinescul spiritus, însemnând „suflare”, dar, de asemenea,  şi  

„suflet, curaj, vigoare”. 

Spiritul civic constă în a respecta legile și a face tot ce stă în puterea ta ca persoană, 

pentru a contribui la buna funcționare a societății. 

Spiritul civic are drept scop realizarea binelui obştesc, un bine şi obligatoriu, şi durabil. Privit 

ca un îndreptar, spiritul civic este utilizat pentru promovarea binelui atât între oameni, cât şi pentru 

oameni. Noi nu trăim izolaţi; de aceea, avem nevoie de ceilalţi. Având nevoie de ceilalţi, avem şi o 

datorie faţă de ei.  

Atunci când se vorbeşte despre spiritul civic la modul general, multă lume se gândeşte doar la 

un concept teoretic şi nu la un mod de viaţă. Atunci, nici raportarea la ceilalţi nu este prea profundă. 

Ţine de spiritul civic să faci efectiv ceva pentru ceilalţi: să iei atitudine într-o situaţie în care semenii 

tăi sunt nedreptăţiţi, să îţi arăţi, în general, dragostea faţă de ceilalţi ori de câte ori este nevoie. 

Nu trebuie să uităm că spiritul civic se învaţă. Este suficient să-l preţuieşti şi să-l iubeşti pe cel 

de lângă tine, să dai dovadă de altruism şi să fii capabil de sacrificii, pentru a ajuta pe cineva.  

Toleranța este respectul, acceptarea și aprecierea bogăției și diversității culturilor lumii 

noastre, felurilor noastre de expresie și manierelor de exprimare a calității noastre de ființe umane. Ea 

este încurajată prin cunoașterea, deschiderea spiritului, comunicare și libertatea gândirii, conștiinței și 

credinței. Toleranța este armonia în diferențe. Ea nu e doar o obligație de ordin etic; ea este, de 

asemenea, și o necesitate politică și juridică. Toleranța este o virtute care face ca pacea să fie posibilă 

și care contribuie la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii. Toleranța este o atitudine activă 

generată de recunoașterea drepturilor universale ale persoanei umane și libertăților fundamentale ale 

altora. Toleranța trebuie practicată de către indivizi, grupuri și state. 

Toleranța este responsabilitatea care susține drepturile omului, pluralismul (inclusiv 

pluralismul cultural), democrația și statul de drept. Ea implică respingerea dogmatismului și 

https://dexonline.ro/
https://gandestecurat.wordpress.com/tag/ce-este-spiritul-civic/
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absolutismului și confirmă normele enunțate în instrumentele internaționale cu privire la drepturile 

omului. 

Ziua Internațională a Toleranței este marcată în fiecare an, la 16 noiembrie, cu scopul de a 

îndemna omenirea la înțelegere și respect reciproc, dialog și cooperare între culturi, civilizații și 

popoare, pentru a descuraja atitudinile extremiste, dominate de violență și ură. 

 

Voluntariatul este participarea benevolă la oferirea de servicii, cunoştinţe şi abilităţi sau la 

prestarea unor activităţi în domenii de utilitate publică, din proprie iniţiativă, a persoanei denumită 

voluntar. Voluntar este orice cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid care, în 

sprijinul solidarităţii civice, se implică în activităţi de voluntariat organizate de persoane juridice de 

drept public sau de drept privat fără scop lucrativ. 

Principiile de bază ale voluntariatului sunt: 

1) participarea ca voluntar, pe baza consimţământului liber exprimat; 

2) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii; 

3) desfăşurarea voluntariatului excluzând orice remunerare financiară sau materială din partea 

beneficiarului voluntariatului sau a instituţiei gazdă, cu excepţia acoperirii cheltuielilor legate de 

realizarea activităţii; 

4) recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii şanselor, fără discriminare; 

5) cunoaşterea de către voluntar a drepturilor şi obligaţiilor sale; 

6) cunoaşterea activităţii relevante care implică contribuţia voluntară; 

7) participarea la voluntariatul internaţional. 

Voluntariatul se poate desfăşura în baza unui contract încheiat în formă scrisă între voluntar şi 

instituţia gazdă, în condiţii de libertate contractuală a părţilor. Instituţia gazdă este obligată să încheie 

cu voluntarul un contract de voluntariat, dacă acesta este implicat în activitatea de voluntariat mai mult 

de 20 de ore lunar. 

Contractul de voluntariat se încheie în două exemplare, dintre care unul se păstrează în mod 

obligatoriu în instituţia gazdă, iar celălalt se înmânează voluntarului. Contractul de voluntariat poate fi 

încheiat cu persoane care au atins vârsta de 16 ani. Persoanele care au atins vârsta de 14 ani pot 

încheia contract de voluntariat cu acordul scris al reprezentantului lor legal. 

Voluntarul primeşte un certificat nominal de voluntariat şi scrisori de recomandare ce confirmă 

prestarea activităţii de voluntariat şi atestă experienţa şi abilităţile obţinute. 

La angajarea în muncă a unui candidat sau la atestarea şi promovarea unui angajat, 

voluntariatul prestat în sectorul public şi în cel neguvernamental, confirmat prin certificatul nominal 

de voluntariat, scrisoarea de recomandare şi carnetul de voluntar, va fi considerat de angajator ca 

experienţă de muncă, în condiţiile în care aceasta constituie criteriu de selecţie.  

La înmatricularea în instituţiile de învăţământ superior, la oferirea de burse sau la cazarea în 

cămine studenţeşti, voluntariatul prestat de voluntar în sectorul public şi în cel neguvernamental, în 

domenii conexe profilului şi specialităţii de studiu, confirmat prin carnetul de voluntar şi certificatul 

nominal de voluntariat, va fi luat în considerare, în cazul acumulării punctajului egal de către doi sau 

mai mulţi candidaţi şi, respectiv, în cazul obţinerii de către doi sau mai mulţi studenţi a rezultatelor de 

egalitate evaluate anual.Voluntariatul va fi considerat vechime în muncă, dacă voluntarul a activat în 

acelaşi domeniu cu specialitatea deţinută, fapt confirmat prin carnetul de voluntar, certificatul nominal 

şi contractul de voluntariat. 
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Lecţia nr. 2 

 

Sarcină de lucru: Numește activităţile de voluntariat care pot fi realizate de elevi în 

legătură cu imaginile din Anexa 1. şi elaborează un scurt plan de implementare a acestora 

(fiecare grup va lucra în baza unei imagini). 

Anexa 1. 

 

  

  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Plan de implementare: 

                                                                                

 

 

1. 

 

2.  

 

3.  
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Anexa 2. 

 

STUDII DE CAZ 

 

 Studiul de caz nr. 1. 

 

  În drum spre casă, întorcându-se de la şcoală, Ana a fost martoră la un jaf în    stradă 

– un bărbat a smuls geanta din mână unei femei. 

 Scenariul nr. 1. (pentru primul grup). Ana nu a spus nimănui despre acest jaf. 

 Scenariul nr. 2. (pentru al doilea grup). Ana a propus echipei de voluntari, din care face parte, 

să patruleze seara, împreună cu poliţistul de sector, pe străzile mai puţin iluminate din cartierul 

în care a avut loc jaful. 

 Scenariul nr. 3. (pentru al treilea grup). Ana le-a spus părinţilor despre jaf, dar aceştia nu au 

reacţionat în vreun fel la informaţia Anei. 

 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

Pentru scenariul 1: 

 Ce consecinţe poate avea tăcerea Anei? 

______________________________________________________________________________ 

 Cum ar fi trebuit să procedeze Ana? 

______________________________________________________________________________ 

 Din ce cauză Ana nu a spus nimănui despre acest jaf?  

______________________________________________________________________________ 

Pentru scenariul 2: 

 Consideri că decizia luată de Ana este corectă? 

______________________________________________________________________________ 

 Ce ar mai fi putut întreprinde Ana în acest caz? 

______________________________________________________________________________ 

 Cum ai fi procedat tu, dacă ai fi fost în locul Anei? 

______________________________________________________________________________ 

 

Pentru scenariul 3: 

 Cum califici lipsa de acţiune a părinţilor Anei? 

______________________________________________________________________________ 

 Poate fi justificat în vreun fel comportamentul părinţilor Anei? 

______________________________________________________________________________ 

 Putem spune că părinţii Anei sunt persoane responsabile, empatice, că posedă spirit civic? 

______________________________________________________________________________ 

 

Studiul de caz nr. 2. 

 

Pe strada ta, locuieşte o bătrânică singuratică şi bolnavă – îi este greu să se deplaseze, deci nu poate 

să meargă la cumpărături, la farmacie etc. 

 Scenariul nr. 1. (pentru primul grup). De fiecare dată, când bătrânica îţi solicită ajutorul, i-l 

oferi. 

 Scenariul nr. 2. (pentru al doilea grup). De fiecare dată, când bătrânica te roagă să o ajuţi, 

răspunzi că nu ai timp. 
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 Scenariul nr. 3.  (pentru al treilea grup). O ajuţi pe bătrânică de la caz la caz – când ai plăcere, 

timp, posibilitate etc. 

 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

Pentru scenariul 1: 

 Care este cuvântul ce defineşte atitudinea ta faţă de bătrânică: spirit civic, toleranță, 

responsabilitate, compasiune, empatie, implicare? ____________________________ 

 Din ce considerente o ajuţi pe bătrânică?_____________________________________ 

 Procedezi aşa cu toate persoanele care au nevoie de ajutorul tău? _________________ 

Pentru scenariul 2: 

 Din ce cauză nu doreşti niciodată să o ajuţi pe bătrânică?________________________ 

 Nu crezi că ar trebui să-ţi revezi atitudinea faţă de oamenii neajutoraţi?_____________ 

 Spre ce valori ar trebui să-ţi orientezi comportamentul: spirit civic, toleranță, responsabilitate, 

compasiune, empatie?_______________________________________ 

Pentru scenariul 3: 

 Cum îţi justifici lipsa de compasiune, de empatie, atunci când nu doreşti să o ajuţi pe 

bătrânică?________________________________________________________ 

 Poate fi justificată în vreun fel indiferenţa pe care o manifestăm deseori în raport cu „cei mai 

trişti  ca noi”? _______________________________________________________ 

 Cu ce notă (pe o scară de la „1” la „10”) îţi apreciezi spiritul civic, toleranța, responsabilitatea, 

compasiunea, empatia, implicarea de care dai dovadă în comportamentul tău cu bătrânica? 

_________________________________________ 

     

 

Studiul de caz nr. 3. 

 

În grupul de voluntari din care faci parte, eşti responsabil de elaborarea planului de acţiuni care 

urmează a fi realizate săptămânal.  

 Scenariul nr. 1. (pentru primul grup). Planul de acţiuni este complex, corect elaborat şi 

prezentat echipei la timp. 

 Scenariul nr. 2. (pentru al doilea grup). De obicei, elaborezi planul de acţiuni din mers, 

consemnând în el doar cele mai importante activităţi, necesar a fi realizate. 

 Scenariul nr. 3. (pentru al treilea grup). Nu elaborezi decât rareori planul de activităţi şi atunci 

când faci acest lucru, planul este de proastă calitate. 

 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

Pentru scenariul 1: 

 De ce consideri că trebuie să elaborezi un plan de lucru complex, corect structurat şi să-l 

prezinţi echipei la timp?________________________________________________ 

 Care valori te determină să acţionezi în felul acesta: spiritul civic, toleranța, responsabilitatea, 

compasiunea, empatia?_____________________________________ 

 Ce s-ar întâmpla, dacă ai proceda invers? ____________________________________ 

Pentru scenariul 2: 

 Consideri că un astfel de plan determină, facilitează buna desfăşurare a activităţilor? ____ 

 Te simţi confortabil în raport cu membrii echipei de voluntari, probând o astfel de atitudine faţă 

de obligaţia ta?___________________________________________ 

 Te consideri un voluntar responsabil?_________________________________ 
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Pentru scenariul 3: 

 Care sunt măsurile ce ar trebui să fie luate de către membrii grupului de voluntari în raport cu 

atitudinea pe care o ai faţă de obligaţia ta? 

___________________________________________________________________________ 

 Consideri că persoanele de felul tău, cu atitudini similare faţă de responsabilităţile pe care le au 

în grupul din care fac parte, sunt buni colegi? 

___________________________________________________________________________ 

 Ce ar trebui să întreprinzi, pentru a-ţi modifica comportamentul, atitudinea faţă de colegi, de 

activitatea în grupul din care faci parte? 

___________________________________________________________________________ 

 

Anexa 3. 

 

FIȘĂ DE EVALUARE 

 

Argumentează în trei enunţuri că lipsa de manifestare a spiritului civic, toleranței, 

responsabilităţii, compasiunii, empatiei, implicării trebuie pedepsită prin lege. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Demonstrează în spaţiul rezervat că nu există circumstanţe care ar justifica manifestarea lipsei 

de spirit civic, toleranță, responsabilitate, compasiune, empatie, implicare. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Prezintă cazuri, din sursele studiate, în care persoanele au fost pedepsite prin lege din cauza 

manifestării lipsei de spirit civic, toleranței, responsabilității, compasiunii, empatiei, implicării. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

IMPORTANT DE REȚINUT!  

„Your World is changing. Are you Volunteer?!”  

(„Lumea ta se schimbă. Ești și tu voluntar?!”) 

Organizația Națiunilor Unite a declarat ziua de 5 

decembrie ca Zi Internațională a Voluntarilor în slujba 

dezvoltării sociale şi economice. 

Ziua Internațională a Voluntarilor oferă voluntarilor şi 

organizațiilor de voluntari ocazia de a celebra munca în folosul 

celorlalți, de a împărtăşi valorile volunariatului şi de a le 

promova în cadrul comunităților, al organizaţiilor 

neguvernamentale, al agențiilor ONU, al autorităţilor guvernamentale sau al sectorului privat. În 

această zi, sunt onoraţi toţi cei care s-au implicat în acţiuni voluntare în comunitate, la nivel național 

sau global şi au adus schimbări pentru o mai bună guvernare, pentru coeziunea socială şi dezvoltare. 
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Subiectul 2. Comportament integru în societate.  Profilul cetățeanului exemplu 

 

La sfârșitul lecțiilor, elevii: 

- vor aplica cunoștințele asimilate la lecție în situații concrete de viață; 

- vor respecta normele de comportament adecvat, în vederea evitării unor probleme sociale ale 

tinerilor; 

- vor participa în rezolvarea problemelor cu caracter juridic ale tinerilor; 

- vor manifesta interes, deschidere pentru implicare în activități care îmbunătățesc securitatea în 

comunitate.  

Lecția nr. 1. 

 Sarcină de lucru:  

Elaborează un poster în legătură cu comportamentul integru și  profilul cetățeanului 

exemplu. 

 

1. Comportamente dezirabile 2. Comportamente indezirabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1. 

 

Fenomenul corupției – căci nu este doar un accident, ci și un fenomen – este unul dintre 

cele mai des abordate în contemporaneitate, declarându-și cu impertinență puterea în toate 

sferele vieții umane: privată și socială, economică și culturală, educațională și spirituală. 

Corupția se află în vizorul Organizației Națiunilor Unite încă din 1970. Au avut loc câteva congrese 

ONU pe acest subiect. La Congresul al VII-lea (1985) s-a constatat că aceasta a devenit un fenomen 

omniprezent atât de puternic, încât mai multe pături 

sociale îl consideră indispensabil structurilor 

administrației de stat, de nedezrădăcinat, în consecință 

nefiind posibilă nici bunăstarea socială, stabilitatea și 

progresul. Congresul al VIII-lea anticorupție (1990) a 

apreciat fenomenul ca pe o structură transnațională. 

Corupţia reprezintă o faptă ilegală care afectează 

exercitarea normală a funcţiei şi care constă fie în 

folosirea de către subiectul actelor de corupţie sau al 
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faptelor de comportament corupţional a funcţiei sale pentru solicitarea, primirea sau acceptarea, direct 

sau indirect, pentru sine sau pentru o altă persoană, a unor foloase materiale sau a unui avantaj 

necuvenit, fie în promisiunea, oferirea sau acordarea ilegală a unor asemenea foloase sau avantaje 

necuvenite subiecţilor actelor de corupţie. Actele de corupţie reprezintă infracţiuni şi contravenţii a 

căror sancţionare este prevăzută de Codul penal şi de Codul contravenţional. 

 

Anexa 2. 

1. Educația anticorupție reprezintă un concept pedagogic constând în formarea-dezvoltarea la 

educabili a unor reprezentări, atitudini și viziuni cu privire la propria identitate și la manifestările 

corupției ca acte distructive ale identității umane și a societății democratice (Pâslaru, Vlad. Educație 

anticorupție: concept, terminologie, strategie. În: Didactica Pro..., nr. 2 (90), anul 2015:  

 https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/2_9_Educatia%20anticoruptie_ 

concept%2C%20terminologie%2C%20strategie.pdf). 
 

2. Dare de mită – promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unui arbitru ales 

sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, unei persoane care gestionează o organizație 

comercială, obștească ori o altă organizație nestatală sau unei persoane care lucrează pentru o astfel de 

organizație, unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, 

privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, pentru a 

îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în exercițiul funcției sale 

sau contrar acesteia, fie în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat (Cod penal al 

Republicii Moldova nr. 985/2002:  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109495&lang=ro).  
 

3. Luare de mită – pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către un 

arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu de către o persoană care gestionează o 

organizație comercială, obștească ori o altă organizație nestatală sau de către o persoană care lucrează 

pentru o astfel de organizație, de către un participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de 

pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau 

pentru o altă persoană, sau acceptarea unor oferte ori promisiuni din partea acestora pentru a îndeplini 

sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în exercițiul funcției sale sau contrar 

acesteia, fie în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat (Cod penal al Republicii 

Moldova nr. 985/2002: 

 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109495&lang=ro). 
 

4. Trafic de influență – pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de 

bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă 

persoană, de către o persoană care are influenţă sau care susţine că are influenţă asupra unei persoane 

publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine, funcţionar internaţional, 

pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni în 

exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu săvârşite personal (Cod penal 

al Republicii Moldova nr. 985/2002: 

 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109495&lang=ro). 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/2_9_Educatia%20anticoruptie_%0bconcept%2C%20terminologie%2C%20strategie.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/2_9_Educatia%20anticoruptie_%0bconcept%2C%20terminologie%2C%20strategie.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109495&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109495&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109495&lang=ro
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5.  Influenţă necorespunzătoare – imixtiune în activitatea profesională a agentului public 

(agentul public este persoana care activează într-o entitate/instituție publică și îndeplinește o funcție 

publică, prestează servicii de interes public, are calitatea de ales local) din partea terţelor persoane, 

manifestată prin presiuni, ameninţări sau rugăminţi, în vederea determinării acestuia să își desfăşoare 

activitatea profesională într-un mod anumit, atunci când imixtiunea dată este ilegală şi nu este însoţită 

de promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, servicii, privilegii sau 

avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin (nu întruneşte elementele unei infracţiuni de corupție) 

(Legea integrității nr. 82/2017: 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120706&lang=ro. 

 

6. Favoritism – sprijin acordat în exercițiul funcţiunii de către agentul public (agentul public este 

persoana care activează într-o entitate/instituție publică și îndeplinește o funcție publică, prestează 

servicii de interes public, are calitatea de ales local) persoanelor fizice sau juridice la soluționarea 

problemelor acestora, indiferent de motive, care nu este prevăzut de actele normative și care nu 

întrunește elementele unui conflict de interese sau elementele unei infracțiuni (Legea integrității nr. 

82/2017:  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120706&lang=ro). 

 

7.  Declarația de integritate (declaraţia de avere şi interese personale) reprezintă un act personal şi 

irevocabil al subiectului declarării (sunt subiecți ai declarării deputații, miniștrii, primarii, consilierii 

locali/municipali/raionali, funcționarii publici, conducătorii instituțiilor publice și adjuncții lor, alte 

categorii de persoane stabilite în Legea privind declararea averii și a intereselor personale), depus pe 

proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă, pe suport de 

hârtie (Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133/2016: 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105893&lang=ro).  

 

8. Falsul în acte (publice) – înscrierea de către o persoană publică în documentele oficiale a unor 

date vădit false, precum şi falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acţiuni au fost săvârşite 

din interes material sau din alte interese personale (Cod penal al Republicii Moldova nr. 985/2002: 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109495&lang=ro). 

 

 Sarcină de lucru: Indică în tabel daunele cauzate de fenomenul corupției pentru bunăstare, 

stabilitate și progres în societate. 

Daunele cauzate de fenomenul corupției pentru: 

Bunăstarea populației Stabilitatea statului Progres în societate 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120706&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120706&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105893&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109495&lang=ro
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Lecţia nr. 2. 

 

Sarcină de lucru: Vizionează filmele prezentate pe www.youtube.com  (Anexa 1.), pentru 

a identifica și a comenta lipsa/prezența comportamentului integru în societate, completând 

tabelul  și realizând cerințele de mai jos: 

Anexa 1.  

1. Denunțat la CNA pentru dare de mită. https://www.youtube.com/watch?v=ONWBRxEarcw  

2. Spot campanie CNA „Integritatea este Libertate”. 

https://www.youtube.com/watch?v=0FElc18CMvE  

3. Spot „Corupția omoară educația”. 

https://www.youtube.com/watch?v=5hEusdZvrCQ&list=WL&index=116  

4. Un polițist a REFUZAT mita de 80 000 de lei www.inmoldova.net. 

https://www.youtube.com/watch?v=zotFsBZnFx8&t=31s  

5. Trupa LUME - TU (Siguranța în trafic) lume.md 

https://www.youtube.com/watch?v=KI6qjUSMeV0 

 

Numărul filmului  Lipsa comportamentului integru Prezența comportamentului integru 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Anexa 2. 

În baza vizionării filmelor, răspunde la întrebări. 

 Primul grup: filmul Denunțat la CNA pentru dare de mită. 

1. Numește încălcările legii comise de tânăr. 

2. Comentează lipsa de integritate a tânărului. 

3. Identifică cauzele care determină comportamentul tânărului. 

4. Prezintă alte modele de comportament – integru – pentru cazul dat. 

 Al doilea grup: filmul Spot campanie CNA „Integritatea este Libertate”. 

1. Ce știi despre corupție? 

2. Cunoști cazuri de corupție în societate? 

3. Cu ce se soldează fenomenul corupției? 

4. Comentează, în legătură cu mesajul din film, maxima Adevărata integritate înseamnă a face 

ceea ce e corect, chiar știind că nimeni nu va afla niciodată ce ai făcut. (Oprah Winfrey) 

 Al treilea grup: filmul Spot „Corupția omoară educația”. 

1. Numește încălcările legii, comise de către persoanele din film. 

2. Comentează încălcările comise de către mama băiatului, student și profesori. 

3. Stabilește cauzele care generează corupția în domeniul educației. 

4. Care sunt daunele aduse societății în aceste cazuri de luare-dare de mită? 

 Al patrulea grup: filmul Un polițist a REFUZAT mita de 80000 de lei: www.inmoldova.net. 

1. Comentează comportamentul polițistului. 

2. Care este atitudinea ta față de acest caz de integritate? 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ONWBRxEarcw
https://www.youtube.com/watch?v=0FElc18CMvE
https://www.youtube.com/watch?v=5hEusdZvrCQ&list=WL&index=116
https://www.youtube.com/watch?v=zotFsBZnFx8&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=KI6qjUSMeV0
http://www.inmoldova.net/
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3. Consideri că mărimea mică a salariului poate justifica luarea de mită? 

4. Polițistul din film poate fi considerat un cetățean exemplu? 

 Al cincilea grup: Trupa LUME - TU (Siguranța în trafic) lume.md 

https://www.youtube.com/watch?v=KI6qjUSMeV0   

1. Care este atitudinea ta față de acesr clip? 

2. Comentează atitudinea societății din acest clip cu referire la siguranța în trafic și la fenomenul 

corupției? 

3. Poate fi acest clip o lecție pentru tinerii de astăzi? 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

Sarcină de lucru:  Elaborează un PRES în legătură cu proverbul armean propus: 

 

P. – Exprimă-ţi punctul de vedere. 

R. – Dedu un raţionament (o judecată) cu referire la punctul de vedere exprimat. 

E. – Exemplifică, pentru clarificarea punctului de vedere. 

        S. – Elaborează un rezumat (sumar) al punctului de vedere. 
 

 
 
 

P 

 

 

R 

E 

 

 

S 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KI6qjUSMeV0
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FIȘĂ DE EVALUARE 
 

Argumentează importanța comportamentului integru în societate, pentru bunăstarea, 

stabilitatea și siguranța cetățenilor. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Prezintă trei-patru elemente de conduită necesară pentru cetățeanul exemplu. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

DE REȚINUT! Sunt infracţiuni următoarele acte de corupţie: 

a. coruperea activă;    b. darea de mită; 

c. coruperea alegătorilor;       d. coruperea pasivă; 

e. luarea de mită;         f. traficul de influenţă; 

g. pariurile aranjate;                  h. manipularea unui eveniment; 

i. delapidarea patrimoniului public; 

j. primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei; 

k. finanțarea ilegală a partidelor politice sau a campaniilor electorale, încălcarea modului de gestionare 

a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale; 

l. delapidarea mijloacelor din fondurile externe; 

m. utilizarea contrar destinației a mijloacelor din împrumuturile interne sau fondurile externe.  

 

Sunt contravenţii următoarele acte de corupţie: 

a) primirea de recompensă nelegitimă sau de folos material (dacă fapta nu întruneşte elementele 

constitutive ale infracţiunii); 

b) utilizarea fondurilor nedeclarate, neconforme sau venite din străinătate pentru finanţarea partidelor 

politice; 

c) utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau fondurile externe, 

obţinerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe, însuşirea patrimoniului public sau a 

mijloacelor din fondurile externe (dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii).  

Actele conexe actelor de corupţie reprezintă infracţiuni şi contravenţii a căror sancţionare este 

prevăzută de Codul penal şi de Codul contravenţional. 

 

Sunt infracţiuni următoarele acte conexe actelor de corupție, care au fost săvârșite împreună sau 

în legătură directă cu un act de corupție: 

a) exercitarea atribuţiilor de serviciu în sectorul privat în situaţie de conflict de interese; 

b) exercitarea atribuţiilor de serviciu în sectorul public în situaţie de conflict de interese; 

c) abuzul de putere sau abuzul de serviciu în sectorul public; 

d) abuzul de serviciu în sectorul privat; 

e) excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu; 
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f) neglijenţa în serviciu; 

g) falsificarea rezultatelor votării; 

h) obţinerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe; 

i) falsul în acte publice; 

j) falsul în documente contabile; 

k) tăinuirea averii şi a intereselor personale de către declaranţii din sectorul public și privat;            

l) îmbogăţirea ilicită; 

m) încălcarea regimului de confidenţialitate a informaţiilor din declaraţiile de avere şi interese 

personale; 

n) încălcarea regulilor de creditare, a politicilor de acordare a împrumuturilor sau a regulilor de 

acordare a despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare; 

o) gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a băncii; 

p) obstrucţionarea supravegherii bancare. 

 

Sunt contravenţii următoarele acte conexe actelor de corupţie: 

a) favoritismul (dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii); 

b) exercitarea atribuţiilor de serviciu în situaţie de conflict de interese; 

c) abuzul de putere sau abuzul de serviciu; 

d) excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu (dacă fapta nu întruneşte elementele 

constitutive ale infracţiunii); 

e) excesul de putere privind actele permisive; 

f) încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor, restricţiilor în ierarhie, limitărilor de publicitate 

g) încălcarea regimului juridic al restricţiilor şi limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a 

raporturilor de muncă sau de serviciu şi cu migrarea agenţilor publici în sectorul privat 

(pantuflajul). 

 

IMPORTANT DE REȚINUT 

 

Centrul Național Anticorupție (CNA), până la 1 octombrie 2012  

numit Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției 

(CCCEC), este un organ specializat în prevenirea și combaterea corupției, 

a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional. 

 

CNA este persoană juridică de drept public, finanțat integral din bugetul 

de stat, dispune de conturi trezoreriile, de ștampilă cu imaginea Stemei de 

Stat a Republicii Moldova și de alte atribute necesare. Centrul este un organ apolitic, nu acordă 

asistență și nu sprijină niciun partid politic. Centrul este independent în activitatea sa și se supune doar 

legii.  

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1_octombrie
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Subiectul 3. Sănătatea și riscurile pentru sănătate  
 

La sfârșitul lecțiilor, elevii: 

- vor explica înțelesul unor concepte juridice de bază; 

- vor promova normele de comportament adecvat în diferite circumstanțe ale vieții; 

- vor manifesta  respect în raport cu alți membri ai comunității; 

- vor evalua riscurile cu caracter juridic. 

 

Lecţia  nr. 1. 

 

Sarcini de lucru: 1.  Comentează maxima lui B.K.S. Iyengar: 

 
2. Realizează asocieri libere, pornind de la cuvântul sănătate. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Realizează o scriere liberă în baza afirmațiilor din Anexa 1. 

 

Anexa 1. 

Primul grup: Dacă fugi de vicii, aceasta înseamnă virtute. (Horațiu) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Al doilea grup: Cusururile necombătute în timpul şcolii devin vicii în viaţa omului. (H. de Balsac) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Al treilea grup: Adevăratul scop al medicinii este să-i salveze pe oameni de consecinţele propriilor 

vicii. (H.L. Menchen) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Al patrulea grup: Orice formă de dependenţă este rea, indiferent dacă narcoticul este alcoolul, 

morfina sau idealismul. (C.G. Jung) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Anexa 2. 

Dependența reprezintă o problemă serioasă de sănătate și este definită ca o incapacitate 

psihologică și fizică de a opri consumul anumitor substanțe (droguri, alcoolul, tutun etc.) 

sau de a renunța la realizarea anumitor activități (mâncatul compulsiv, jocurile de noroc 

etc.), chiar dacă persoana este conștientă că acestea ii fac rău. 

 Atunci când o persoană suferă de o dependență, ea nu deține controlul deplin asupra acțiunilor 

sale, iar uneori nu deține niciun fel de control. Pentru a face față realității zilnice, persoana ar avea 

nevoia satisfacerii urgente a acelei dependențe. 

  

 Tipuri de dependență 

  

 Dependența fizică intervine atunci când organismul simte din ce în ce mai des nevoia de a 

consuma o anumită substanță, și în cantități din ce în ce mai mari. Creierul se obișnuiește în timp cu 

substanța respectivă și nu mai reacționează cu aceeași cantitate de plăcere, așa încât doza trebuie 

crescută treptat, pentru a-și asigura plăcerea constantă. Atunci când persoana respectivă renunță 

brusc la substanța ce îi provoacă dependența, se instalează sevrajul.  

Cele mai cunoscute forme de dependență în rândul tinerilor sunt: 

 dependența de droguri; 

 dependența de alcool; 

 dependența de tutun; 

 dependența de cafea; 

 dependența de internet; 

 dependența de mâncare; 

 dependența de sex; 

 dependența de sport.  

 Cele mai frecvente dependențe sunt de droguri și de alcool. De foarte multe ori, ele merg mână 

în mână, ceea ce îngreunează procesul de recuperare al dependentului. 

  

 Dependența psihologică. Putem vorbi despre ea atunci când dorința emoțională sau 

psihologică pentru o substanță sau un comportament împing persoana spre a obține satisfacția 

consumului. Dacă persoana întrerupe brusc consumul, se va simți deprimată, neliniștită, va avea 

insomnii, iar puterea de concentrare va scădea dramatic. 

 Simptomele dependenței sunt:  

 convingerea că există o nevoie autentică de a consuma o anumită substanță sau de a 

manifesta un anumit tip de comportament, pentru a putea uita de probleme, pentru a face 

față realității sau pentru a obține relaxare; 

 neputința de a renunța la substanța sau la comportamentul ce declanșează dependența; 

 lipsa autocontrolului; 

 izolarea față de familie și prieteni; 

 sentimentul de nepăsare față de muncă sau de studii și, în consecință, performanțe reduse; 

 interesul scăzut față de hobby-uri sau activitățile obișnuite, făcute anterior cu plăcere; 

 furtul de obiecte și vânzarea acestora, pentru a satisface dependența; 

 tentative eșuate de a renunța la acea dependență, însoțite de o stare de agitație; 

 probleme cu somnul: insomnie sau hipersomnie; 

 schimbări în comportamentul alimentar, ce conduc la diferențe vizibile de greutate; 
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 comportamente sociale, de relație, ce nu inspiră încredere celorlalți, din cauza eșecurilor 

repetate de menținere a seriozității și de realizare a promisiunilor făcute; 

 comportamente iresponsabile: tendința excesiva de asumare a riscurilor, precum conducerea 

sub influența alcoolului, renunțarea la locul de muncă sau părăsirea locuinței, manifestarea 

unui comportament agresiv neprovocat față de cei apropiați; 

 relații tensionate cu familia și prietenii; 

 lipsa empatiei; 

 tendința de a genera și păstra secrete față de persoanele apropiate; 

 respingerea ideii că dependența provoacă probleme; 

 tendința de a lega prietenii cu persoane care au aceeași dependență sau care sprijină acea 

dependență, cum ar fi cu furnizorii de droguri; 

 evaluarea nerealistă, partizană, a avantajelor și dezavantajelor consumării anumitor 

substanțe sau manifestării anumitor comportamente; 

 învinovățirea altor persoane sau a altor elemente decizionale pentru problemele proprii, 

generate de dependențe; 

 un nivel crescut de anxietate și tristețe; 

 sensibilitate crescută și reacții severe la stres, chiar și când este prezent în cantități mici; 

 dificultăți în a identifica stări emoționale și sentimente, atât pentru sine, cât și pentru 

ceilalți. 

  

 

 Sevrajul reprezintă răspunsul prompt al organismului atunci când o persoană încearcă 

să renunțe la consumarea substanțelor care au generat dependența, după ce efectul 

ultimei reprize de consum a trecut. Acesta se caracterizează prin simptome fizice și 

psihice care pot deveni paroxistice și extrem de periculoase, cum ar fi: dureri musculare și 

articulare; hipertensiune arterială; convulsii; halucinații; anxietate; iritabilitate; tremurături; senzație 

de greață; stări de vomă; oboseală; pierderea poftei de mâncare; insomnie; depresie.  
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Lecţia nr. 2. 

 

 INVITAȚIE LA DISCUȚIE ÎN PERECHI!  

 

Discutați în perechi următoarea afirmație: Două virtuți ar trebui să nu le pierdem 

niciodată: curajul de a ne înfrunta propriile slăbiciuni și puterea de a ne trăi propriile 

emoții.  

 

Sarcină de lucru: Utilizând tehnica Știu-Vreau să știu-Am învățat, studiați informația din Anexa 1. 

 

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT 

 

 

 

 

  

 

Anexa 1. 

 Etapele dependenței 

 Dependența se instalează în etape, reacțiile creierului și ale corpului fiind diferite, în 

funcție de aceste etape. Cele patru etape ale dependenței sunt: 

1. experimentarea: testarea unei substanțe sau a unei activități din curiozitate; 

2. contextul social sau obișnuința: consumul unei substanțe sau angajarea în 

anumite comportamente sau situații din motive sociale, pentru a trăi apartenența 

la un anumit grup; 

3. riscul: consumul de substanță sau manifestarea unor comportamente într-un mod extrem, 

fără a ține cont de consecințe; 

4. dependența: consumul de substanță sau manifestarea unor comportamente zilnice multiple, 

în ciuda oricăror consecințe negative prezente, deja instalate sau doar a unora posibile. 

 Efectele dependenței 

 O dependență afectează grav atât starea fizică, cât și psihică și interferează cu toate aspectele 

vieții unei persoane. Pe măsură ce aceasta se accentuează, satisfacerea nevoii resimțite devine mai 

importantă decât orice alte activități, cândva normale și dezirabile. 

 Cei care se confruntă cu o dependență sunt predispuși să treacă prin perioade de consum mai 

intens sau mai puțin intens, însă dependențele se agravează în timp și influențează în mod 

permanent starea de sănătate a persoanei și starea sa socioeconomică. Mai mult, dependența are un 

impact negativ uriaș atât asupra persoanei vizate, cât și asupra celor din jur. 

 Efecte pe termen scurt ale dependenței: 

1. deteriorarea sănătății fizice – greață, dureri, probleme cu somnul, creșterea sau pierderea 

în greutate etc.; 

2. probleme în relațiile personale; 

3. probleme la locul de muncă; 

4. probleme financiare. 

Efecte pe termen lung ale dependenței: 

1. probleme grave ale stării de sănătate fizică: infecții, accidente, apariția unor boli cronice, 

HIV/SIDA, leziuni neurologice adesea ireversibile, boli cardiovasculare; 

2. probleme legate de starea de sănătatea mentală: stres, depresie, anxietate, paranoia, psihoză; 

3. probleme de comportament: tendința către dezvoltarea unor comportamente antisociale 

(furturi, violență), cu riscuri de sancțiuni cu închisoarea, izolare. 

 Dependența poate conduce la sinucidere sau moarte accidentală. 

Orice tip de dependență aduce prejudicii evidente, directe sau indirecte, atât persoanei în cauză, cât 

și celorlalți. 
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Anexa 2. 

STUDII DE CAZ 

 

 Studiul de caz nr. 1. 

 Vitalie are vârsta de 9 ani și a mers cu prietenii săi la ziua de naștere a 

unuia dintre ei. Sărbătoarea a fost organizată în fâșia forestieră din preajma 

satului. Omagiatul, având vârsta de 18 ani, le-a propus tuturor invitaților să 

bea alcool. Vitalie, ca urmare a consumului de alcool, a început să se simtă 

rău și s-a izolat de grup. La finalizarea sărbătorii, toți, fiind sub influența 

alcoolului, au plecat acasă, uitând de Vitalie. Părinții lui Vitalie, fiind 

îngrijorați de lipsa lui, au anunțat Poliția și au început acțiunile de căutare. Vitalie a fost găsit în 

pârâul din preajma locului unde a avut loc sărbătoarea, fără suflare. În urma investigării cazului, s-a 

constatat că Vitalie, simțindu-se rău în urma consumului excesiv de alcool, a mers spre pârâu, unde 

a căzut cu fața în jos și, nefiind în stare să se ridice de sine stătător, a decedat. 

 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

 Ce crezi despre situația creată? 

 Consideri că a fost posibilă evitarea acestei tragedii? 

 Cum ar fi trebuit să acționeze omagiatul în acest caz, pentru a preveni tragedia? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

    Studiul de caz nr. 2. 

Daniela are vârsta de 16 ani. Este unicul copil al unei familii de medici. Învață doar pe note de 

zece, participă în activități de caritate, sociale și este un bun lider, cu perspective frumoase. Într-o 

zi, fiind declanșată starea de urgență și impuse restricții prin limitarea orelor de funcționare a 

localurilor, Daniela, de comun acord cu prietenii săi, a mers la un apartament, pentru a petrece 

împreună timpul. Acolo, tinerii au băut alcool. Daniela nu a mai consumat băuturi alcoolice 

anterior și a refuzat să bea. Gașca a început să o convingă că de la un pahar de alcool nu-i va fi 

nimic și Daniela a cedat. Părinții Danielei, văzând că este ora 23:00 și fiica lor nu a ajuns acasă – 

ceea ce nu era specific pentru comportamentul acesteia –, au sesizat Poliția. Ca urmare a măsurilor 

de investigație, grupul de adolescenți a fost depistat într-un apartament dat în chirie. Grupul de 

tineri era sub influența alcoolului, iar Daniela se afla în altă cameră, fără cunoștință. În urma 

investigației medicale și a cazului, s-a dovedit că Daniela, fiind sub influența alcoolului și fără 

cunoștință, a fost violată de către șase băieți din gașca dată. 

 

În acest caz, persoanele implicate în viol au fost atrase la răspundere penală conform art. 171. 

Violul, adică raportul sexual săvârşit prin constrângere fizică sau psihică a persoanei sau profitând 

de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, se pedepseşte cu închisoare de 

la 3 la 20 de ani. 

 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

 Ce crezi despre acest caz? 

 Consideri că a fost posibilă evitarea acestei situații? 

 Cum ar fi trebuit să acționeze Daniela și persoanele din cadrul companiei? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Sarcină de lucru: Formulează zece concluzii, în legătură cu viața decentă, fără excese, 

riscuri pentru sănătate, în baza poeziei Învață de la toate de Traian Dorz. 

 

 

Anexa 3. 

Învață de la toate  

 

Învaţă de la apă să ai statornic drum, 

Învaţă de la flăcări că toate-s numai scrum, 

 

Învaţă de la umbră să taci şi să veghezi. 

Învaţă de la stâncă tu neclintit să crezi, 

 

Învaţă de la soare cum trebuie s-apui, 

Invaţă de la piatră cât trebuie să spui, 

 

Învaţă de la vântul ce-adie pe poteci 

Cum trebuie prin lume de liniştit să treci, 

 

Învaţă de la toate, că toate sunt surori, 

Cum treci frumos prin viaţă, cum trebuie să mori, 

 

Învaţă de la vierme că nimeni nu-i uitat, 

Învaţă de la nufăr să fii mereu curat, 

 

Învaţă de la flăcări ce-avem de ars în noi, 

Învaţă de la ape să nu dai înapoi, 

 

Învaţă de la umbră să fii smerit ca ea, 

Învaţă de la stâncă să-nduri furtuna grea, 

 

Învaţă de la soare ca vremea să-ţi cunoşti, 

Învaţă de la stele că-n cer sunt multe oşti, 

 

Învaţă de la greier, când singur eşti, să cânţi, 

Învaţă de la lună să nu te înspăimânţi, 

 

Învaţă de la vulturi, când umerii ţi-s grei, 

Şi du-te la furnică, să vezi povara ei, 

 

Învaţă de la floare să fii gingaş ca ea, 

Iar mielul să te-nveţe să ai blândeţea sa; 

 

Învaţă de la păsări să fii mereu în zbor, 

Învaţă de la toate că totu-i trecător. 

 

(Traian Dorz) 
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Dependență – incapacitate psihologică și fizică de a opri consumul anumitor substanțe 

(droguri, alcoolul, tutun etc.) sau de a renunța la realizarea anumitor activități (mâncatul 

compulsiv, jocurile de noroc etc.), chiar dacă persoana este conștientă că acestea îi fac 

rău (https://www.clinicaoananicolau.ro/dependenta/).  

 Alcool – lichid incolor, inflamabil, cu miros și gust specific, obținut prin fermentarea 

zaharurilor din cereale, fructe etc. sau pe cale sintetică și folosit la prepararea băuturilor spirtoase, 

ca dezinfectant, combustibil, dizolvant etc.; etanol, alcool etilic, spirt  

(https://www.artechwine.ro/blog/dictionar/alcool).  
 

 Țigări (țigaretă) – tip de articole din tutun care se fumează, cu secţiune rotundă sau ovală, 

reprezentând un amestec de tutun preparat, învelit într-un sul longitudinal de hârtie de ţigaretă, cu 

sau fără muştiuc de filtrare (Legea cu privire la tutun și la articolele din tutun nr. 278/2007: 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=25031&lang=ro). 
 

 Droguri – plante sau substanţe stupefiante ori psihotrope, sau amestecuri ce conţin asemenea 

plante ori substanţe (Legea cu privire la circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a 

precursorilor nr. 382/1999: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108388&lang=ro). 
 

 Joc de noroc – activitate desfășurată conform regulilor stabilite, bazată pe risc, care 

îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: permite a câştiga bani, alte bunuri sau drepturi 

patrimoniale, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potenţial câştig şi a acceptării 

ofertei de către participant, cu perceperea taxei de participare directe (miza de joc) sau indirecte, 

câştigurile fiind atribuite prin selecţia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul 

jocului (cu excepţia pariurilor pentru competiţiile/evenimentele sportive), indiferent de modul de 

producere a acestora (Legea cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr. 

291/2016: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113112&lang=ro). 

  

 Abuz de băuturi alcoolice – consum frecvent şi sistematic de băuturi alcoolice în cantităţi 

care provoacă un grad de ebrietate ce depăşeşte cadrul moral acceptat sau care devine o obişnuinţă, 

reflectându-se negativ asupra relaţiilor personale, situaţiei materiale a familiei, asupra educaţiei 

copiilor şi asupra sănătăţii publice în genere. 
 

 Consum ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope – administrare nejustificată a 

drogurilor şi a altor substanţe psihotrope (toxice) în scopul periculos de a cunoaşte şi a simţi efectul 

lor asupra fizicului şi psihicului, de regulă în cantităţi mai mari decât dozele terapeutice, fără ca ele 

să fi fost prescrise de medic şi fără ca în organism să se ateste procese patologice care ar face 

indicată administrarea lor. 
 

 Alcoolism cronic, narcomanie, toxicomanie – maladii determinate de consumul abuziv de 

alcool, de consumul ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope care dezvoltă dependenţă, 

declanşează dereglări ale sănătăţii fizice şi psihice, ce se manifestă prin diferite acţiuni şi 

comportamente antisociale, generează probleme pentru persoana bolnavului, pentru familia lui şi 

pentru societate. 
 

 Stare de ebrietate – stare survenită în urma consumului de alcool, droguri, substanţe 

psihotrope şi/sau alte substanţe ce provoacă ebrietate, având ca urmare dereglarea psihofuncţională 

a organismului. 

Adolescenţii și tinerii cu vârsta cuprinsă între 10 și 24 de ani reprezintă aproape un sfert din 

populaţia totală a Moldovei. În prezent, ei sunt expuşi unui număr mare de factori de risc care le 

influenţează negativ sănătatea. 

 Date recente arată că 45% din băieţii adolescenţi și 22% din fetele adolescente încep să 

consume alcool înainte de a împlini 15 ani. Doar 36% din fetele și 28% din băieţii cu vârsta 

cuprinsă  între 15 și 24 de ani știu cum se transmite HIV și cum să se protejeze împotriva infectării 

https://www.clinicaoananicolau.ro/dependenta/
https://www.artechwine.ro/blog/dictionar/alcool
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=25031&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108388&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113112&lang=ro
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cu HIV. Astfel, adolescenţii și tinerii se expun unui risc ridicat de traume, dependenţă, sarcini 

nedorite și infecții cu transmitere sexuală, inclusiv HIV. 

 Lipsa supravegherii părinteşti, din cauza migrației forţei de muncă, dar și oportunitățile de 

angajare limitate, sărăcia, răspândită pe larg, accesul ușor la tutun, alcool și droguri conduc frecvent 

la opţiuni și decizii nesănătoase pentru tineri, deoarece aceștia deseori subestimează riscurile sau nu 

știu cum să le evite. 

 Poliția și alte organe competente sunt implicate activ în prevenirea și combaterea consumului 

de alcool, de droguri, a produselor de tutungerie de către minori (persoană care nu a împlinit încă 

vârsta majoratului, adică 18 ani). 

 Combaterea alcoolismului, narcomaniei şi toxicomaniei reprezintă o componentă importantă a 

politicii sociale a statului la nivel naţional şi local, care preconizează (Legea nr. 713/2001 privind 

controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte 

substanţe psihotrope): 

- eradicarea consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope; 

- limitarea accesului la băuturi alcoolice, la droguri şi la alte substanţe psihotrope; 

- prevenirea şi eliminarea consecinţelor consumului abuziv de alcool şi ale consumului ilicit de 

droguri şi de alte substanţe psihotrope. 

 

 Dependență versus abuz de substanță 

 Abuzul de substanță este diferit de ceea ce înseamnă o dependență. Dacă o persoană consumă 

frecvent droguri sau alcool, putem spune că face un abuz. De exemplu, o persoană care exagerează 

cu alcoolul, într-o seară anume, poate experimenta atât efectele nocive, cât și pe cele de euforie ale 

consumului. Totuși, acest comportament de consum nu poate fi definit ca dependență, până când 

persoana respectivă nu va simți nevoia să consume regulat o cantitate mare de alcool, indiferent de 

situațiile sociale și de momentele zilei (de exemplu: dimineața, când alcoolul i-ar putea afecta 

activitățile curente). 

 Unele obiceiuri de consum pot fi asemănătoare cu dependența, însă cea din urmă se deosebește 

de simplul „obicei” prin faptul că apar rapid reacții negative, în lipsa „dozei”. De exemplu, o 

persoană dependentă de cafea, privată de consumul obișnuit, va experimenta simptomele sevrajului, 

cum ar fi dureri de cap severe și iritabilitate crescută. 

 O persoană care nu a ajuns încă la starea de dependență poate fi influențată pozitiv, în sensul 

stopării consumului (sau măcar pentru a ajunge la un consum moderat, în cazul cafelei, tutunului 

ori alcoolului). Starea de mahmureală experimentată după o noapte de abuz de alcool poate fi un 

factor descurajator pentru consumul de alcool. Dacă o persoană a dezvoltat deja o dependență, 

consumul va fi menținut, în ciuda efectelor nocive și neplăcute. 

 

 Cauze și factori de risc pentru dependență 

 Exista diferențe semnificative între modalitățile individuale de procesare ale creierului uman. 

Unele persoane pot încerca o substanță sau pot experimenta un anumit tip de comportament fără 

nici o urmare, pe când altele pot dezvolta rapid o dependență.  

 Nucleus accumbens este așa-numitul centru al plăcerii, din ganglionii bazali, responsabil de 

producerea senzațiilor plăcute și de tendința de a căuta din nou stimulul generator de plăcere.  

 Aria tegmentală ventrală (ATV) este asociată cu „pofta” sau „cravingul”, iar neuronii din 

această zonă gestionează producerea și distribuirea dopaminei, prin așa-numitele căi mezolimbice. 

Acestea sunt circuite nervoase vechi, primitive, moștenite de homo sapiens sapiens de la înaintașii 

săi. Consumul compulsiv de substanțe duce la modificări funcționale permanente în sistemul 

mezolimbic al dopaminei.  

Cortexul prefrontal deține un rol important în realizarea autocontrolului și inhibarea 

comportamentelor nedorite, prin analizarea consecințelor și prin luarea deciziilor raționale.  

 La persoanele dependente s-a constatat o reducere – vizibilă imagistic – a volumului cortexului 

prefrontal, dar și o scădere substanțială a activității neuronale la acest nivel.  
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 Se poate ajunge la dependențe de substanțe și în cazul medicației incorect gestionate în 

contextul unor tulburări psihice, atunci când se utilizează în exces anumite medicamente. 

  

Factori de risc: 

1. factori ereditari – unele persoane sunt predispuse, în mod biologic, să dezvolte dependențe; 

2. factori de mediu – existența unor membri de familie sau apropiați care au suferit sau suferă 

de dependență; 

3. dorința de a se relaxa; 

4. dorința de a se detașa de probleme; 

5. dorința de a atinge performanțe fizice sau mentale considerate de neatins fără consum; 

6. traume suferite; 

7. stresul sau presiunea la locul de muncă; 

8. lipsa unui loc de muncă; 

9. stare financiară precară; 

10. probleme în relația de cuplu; 

11. sentimentul de discriminare socioeconomică, etnică, sexuala, religioasa sau rasială.  

 

  Tratamentul dependenței 

 Dependența poate fi tratată prin ajutor medical specializat, în toate etapele ei, mai ales în 

sevraj, pentru a diminua riscurile legate de acesta. Primul pas spre recuperare este recunoașterea 

faptului că o anumită substanță sau un anumit comportament au devenit o problemă ce afectează 

calitatea vieții. Acest aspect poate fi evidențiat prin efectele negative pe care dependența le are 

asupra performanțelor profesionale, la locul de muncă, dar și pe plan social, în relațiile cu ceilalți. 

Așadar, odată ce o persoană recunoaște impactul negativ al dependenței asupra vieții sale, este 

important să afle și să folosească opțiunile de tratament disponibile și potrivite. În continuare, cel 

de-al doilea pas este vizita la medic și la un cabinet de psihoterapie. Tratamentul poate include: 

1. terapie comportamentală, terapie de grup; 

2. medicație generală; 

3. medicație pentru tratarea unor comorbidități de ordin psihologic/psihiatric, dacă ele există, 

precum depresia, anxietatea, tulburarea bipolară, tulburarea borderline etc.; 

4. supraveghere îndelungată, pentru a reduce riscul de recidivă; 

5. internarea în centre specializate (dezintoxicare sau dezalcoolizare), pentru tratarea 

complicațiilor grave ale dependenței, precum sevrajul, dar și pentru prevenirea recidivei; 

6. apelarea la comunitățile de sprijin; 

7. coordonarea și monitorizarea tratamentului în mod continuu. 

 Tratamentul poate fi complicat și de lungă durată. Tratamentul dependențelor este personalizat 

și necesită adesea sprijinul familiei și al persoanelor apropiate. Toate tipurile de dependență sunt 

tratabile. Cele mai bune scheme de tratament sunt complexe, pentru că dependența afectează toate 

aspectele vieții unei persoane. 

 Opțiunile de tratament recomandate depind de mai multe aspecte, precum tipul, gravitatea, 

stadiul dependenței, dar și de efectele pe care le are aceasta asupra persoanei în cauză. De exemplu, 

medicul va include în schema de tratament inclusiv medicația ce se adresează complicațiilor fizice 

apărute, cum ar fi boala hepatică, în cazul dependenței de alcool, sau problemele respiratorii, în 

cazul dependenței de tutun. 

În majoritatea cazurilor, tratamentul administrat include o combinație de metode, din care nu 

lipsesc medicația, psihoterapia și grupurile de sprijin. 

  



 

63 
 

FIȘĂ DE AUTOEVALUARE 

 

1. Argumentează în spațiul rezervat caracterul nociv al dependențelor fizice și psihologice. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Prezintă trei modalități de evitare/depășire a factorilor de risc asupra sănătății.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Numește două învățăminte, însușite din studiile de caz analizate la lecție. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LECȚIE DE REFLECŢIE 

 

Unitatea de învăţare II. ORIENTĂRI VALORICE ÎN RÂNDUL TINERILOR 

Fișa de lucru nr. 1.  

1. Fiecare cetăţean trebuie să fie responsabil pentru propriile atitudini, manifestate neadecvat, şi 

greşeli comportamentale. 

2. Pentru prevenirea situaţiilor de risc, trebuie să acceptăm şi să respectăm normele 

socioculturale ale altor persoane/grupuri, cu care interacţionăm. 

3. Transparența asigură credibilitatea și înțelegerea știrilor, informaţiilor, evenimentelor, 

proceselor. 

4. Cetăţeanul activ/exemplu demonstrează deschidere pentru implicare în activităţi care ar 

îmbunătăţi securitatea în comunitate. 

5. Legile trebuie aplicate întotdeauna în mod echitabil. 

6. Corupţia în societate poate fi dezrădăcinată prin Educaţie anticorupţie. 

Fişa de lucru nr. 2. 

 

FIȘĂ DE REFLECȚIE (autoevaluare) 

Data: __________________ 

Numele, prenumele elevului:_______________________________ 

 

Descriptorii de competență Activitatea sau situația în care s-a 

manifestat comportamentul 

  

  

 

 

 

 

FIȘĂ DE REFLECȚIE (evaluare reciprocă) 

Data: __________________ 

Numele, prenumele elevului:_______________________________ 

Numele, prenumele colegului:______________________________ 

 

Descriptorii de 

competență 

Activitatea sau situația în care s-a manifestat comportamentul 

Exemple personale Exemple oferite de coleg 
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UNITATEA DE ÎNVĂŢARE III. CULTURA PREVENIRII RISCURILOR 

INFRACȚIONALE 

Subiectul 1. Prevenirea infracțiunilor/contravențiilor împotriva vieții și persoanei  

La sfârșitul lecțiilor, elevii: 

- vor identifica  specificul infracțiunilor/contravențiilor împotriva vieții și persoanei în baza 

analizei informațiilor prezentate; 

-  vor caracteriza factorii ce comportă pericol împotriva vieții și persoanei, în baza studiilor 

de caz propuse;  

- vor argumenta importanța  cunoașterii măsurilor de prevenire a infracțiunilor/contravențiilor 

împotriva vieții și persoanei, studiind materialul propus;  

- vor conștientiza necesitatea atitudinii civice în prevenirea infracțiunilor/contravențiilor 

împotriva vieții și persoanei. 

 

Lecţia nr. 1.  

FIȘĂ DE LUCRU 

 

Sarcină de lucru: Completează tabelul cu raționamentele solicitate pentru următoarea afirmație: 

Tânărul care ştie şi poate să-şi gestioneze bunurile personale este fericit, pentru că: 

 

Raţionament de ordin social  

 

Raţionament de ordin 

cultural  

 

Raţionament de ordin economic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1. 

 
 

Sarcină de lucru: Stabilește câțiva pași necesari a fi realizați în direcția unei vieți 

sigure, care țin de persoană, și nu de factorii externi. 
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INVITAȚIE LA DISCUȚIE!  

Identifică factorii ce comportă pericol pentru viața persoanei, analizând informația de mai 

jos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Anexa 2. 

Persoana („fiinţa umană considerată din momentul declanșării nașterii și până la încetarea ei 

din viaţă”) este valoare socială fundamentală. Viaţa și sănătatea constituie valorile sociale care 

desemnează atributele principale ale persoanei. Viaţa persoanei reprezintă existenţa socială a 

acesteia, adică realizarea posibilităţii de a participa la relaţiile sociale, de a-și exercita drepturile și 

interesele și de a-și executa obligaţiile. Dintre toate atributele inerente oricărei persoane, cel mai 

important este viaţa. Toate celelalte atribute ale persoanei – sănătatea, libertatea, cinstea, 

demnitatea etc. – își pierd sensul și semnificaţia odată cu suprimarea vieţii persoanei. Alături de 

viaţa persoanei, o altă valoare socială, care reprezintă obiectul juridic generic al infracţiunilor 

analizate, este sănătatea persoanei. Ea trebuie percepută ca un statu-quo, ca o stare psihosomatică, 

oricare ar fi gradul de morbiditate, a unei persoane. De aceea, anomaliile, disfuncţionalităţile sau 

deficienţele de ordin fizic sau psihic nu influenţează în nici un fel asupra facultăţii persoanei de a 

beneficia, pe tot parcursul vieţii, de apărarea sănătăţii sale prin mijloacele dreptului penal.  

Majoritatea infracţiunilor contra vieţii și sănătăţii persoanei au un obiect material, și anume 

– corpul persoanei. Prin acesta, înţelegem expresia corporală a vieţii sau sănătăţii persoanei, adică 

ansamblul de funcţii și procese organice care asigură prezența biologică a individului și care, odată 

distruse, suprimă calitatea de fiinţă vie și sănătoasă a persoanei. Nu contează dacă acesta este 

corpul unei persoane tinere sau în vârstă ori dacă persoana este sau nu în plenitudinea facultăţilor 

fizice sau psihice. În cazul infracţiunii, important este că făptuitorul influenţează asupra corpului 

altei persoane, și nu asupra propriului corp. 

Subiectul (persoana care a săvârșit) infracţiunilor contra vieţii și sănătăţii persoanei poate fi 

orice persoană fizică responsabilă, care la momentul săvârșirii infracţiunii a împlinit vârsta 

răspunderii penale: 14 ani (art. 145, 147, 151 din CP al RM; alin. (2) al art. 152 din CP al RM) sau 

16 ani (în celelalte cazuri). 

 

Anexa 3.  

Copiii muncesc cât maturii 

Lipsa de informare a copiilor cu privire la drepturile lor la locul de muncă, situația 

dificilă în familie îi determină pe mulți copii să se încadreze în munci care le pun în 

pericol dezvoltarea, sănătatea și viața; să lucreze peste program, în condiții periculoase și 

stresante; iar pentru că angajatorii nu semnează cu ei contracte de muncă, tinerii nu pot fi siguri că 

vor fi remunerați. Astfel, chiar dacă legea stipulează că începând cu vârsta de 15 ani copiii pot lucra 

până la 5 ore pe zi, iar cei de 16-18 ani, până la 7 ore pe zi, au fost depistate cazuri în care graficul 

de muncă este des încălcat, mai cu seamă în următoarele domenii: chelnerii lucrează, în medie, 12 

ore pe zi. Maseurii, babysitterii și vânzătorii – minimum 10 ore pe zi. La muncile agricole, copiii 

lucrează minimum 10-11ore pe zi, iar în construcții, la fel, începând cu 10 ore pe zi. Au fost 

atestate cazuri de muncă pe timp de noapte (de la ora 18.00 până la 06.00), dar mai des copiii 

lucrează câte 10 ore pe zi în sfera industriei ușoare. 

(https://childhub.org/ro/stiri-protectia-copilului/un-raport-al-copiilor-drepturile-copiilor-

nerespectate-republica-moldova) 

https://childhub.org/ro/stiri-protectia-copilului/un-raport-al-copiilor-drepturile-copiilor-nerespectate-republica-moldova
https://childhub.org/ro/stiri-protectia-copilului/un-raport-al-copiilor-drepturile-copiilor-nerespectate-republica-moldova
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Sarcină de lucru: Răspunde la următoarele întrebări, cu referire la articolul citat: 

- În ce constă infracțiunea comisă asupra copiilor/tinerilor? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

- Formullează o recomandare, un sfat pentru copii/tineri/tinere, pentru a evita astfel de situații. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

                                     IMPORTANT DE REȚINUT! 

 

Declarația Universală a Drepturilor Omului a 

fost adoptată la 10 decembrie 1948, prin Rezoluția 217 A, 

în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale 

a Organizației Națiunilor Unite. Printr-un act istoric, 

Adunarea le-a cerut tuturor țărilor membre să publice 

textul Declarației, care, ulterior, să fie „distribuit, expus, 

citit și comentat în școli și în alte instituții de învățământ, 

fără deosebiri ținând de condiția politică a țărilor sau 

teritoriilor”. Documentul are un preambul și 30 de articole 

care definesc principalele drepturi ale ființei umane.  

Declarația nu este un tratat internațional ce ar implica unele consecințe juridice în cazul 

încălcării acesteia, fiind concepută ca un „ideal comun atins pentru toate popoarele și națiunile”. 

Aceasta a devenit, cu timpul, un document de referință spre care tind statele și conform căruia se 

verifică modul în care se respectă drepturile omului în diferite state ale lumii, prevederile acesteia 

fiind ulterior preluate și extinse în diferite tratate internaționale. Printre drepturile garantate de 

declarație, sunt:  

 drepturi civile – dreptul la viață, libertatea și securitatea persoanei, viață privată și de 

familie, inviolabilitatea locuinței, secretul corespondenței, onoare și demnitate, libera 

circulație, căsătorie și întemeierea familiei, întrunire pașnică; 

 drepturi politice – dreptul la azil, cetățenie, alegeri; 

 drepturi economice – dreptul la proprietate, retribuție egală pentru munca egală; 

 drepturi procedurale – dreptul de a fi un subiect de drept, dreptul la recurs efectiv, la un 

proces echitabil; 

 drepturi sociale – asigurări sociale, muncă, dreptul de a înființa sindicate, dreptul la odihnă 

și timp liber, la un nivel de trai decent, asigurare în caz de boală, șomaj, văduvie, bătrânețe, 

dreptul la educație. 

Articolul nr. 3 din Declarația Universală a Drepturilor Omului prevede: Orice ființă 

umană are dreptul la viață, la libertate şi la securitatea persoanei sale. 

 

                      Sarcină de lucru:  

                      Ilustrează printr-un desen schematic această prevedere. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/10_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1948
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
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Lecţia nr. 2. 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

Sarcină de lucru: Statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate 

fizică şi psihică, inclusiv copiilor. Stabilește în imaginile alăturate cazuri de încălcare a 

drepturilor la viața și securitatea copiilor/tinerilor. Comentează.  
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Anexa 4.  

 

STUDII DE CAZ 

 

Studiul de caz nr. 1. 

Alexandru, în vârstă de 28 ani, șomer, pentru a asigura tratamentul  

fiicei sale, cu vârsta  de trei ani, care suferea de o boală gravă, a decis să-și 

vândă un rinichi. Alexandru a căutat prin rețeaua globală și a găsit persoane 

interesate să procure organe. A mers la o instituție neautorizată, ce i-a 

prelevat ilicit, prin extragere, un rinichi, dar și alte țesuturi, care, la fel, sunt 

la mare căutare și care, ulterior, au fost exportate peste hotare și vândute contra unei sume ce 

depășea mult suma oferită lui Alexandru. Ca urmare a complicațiilor, Alexandru a decedat. 

Articolul 158. Traficul de organe, țesuturi și celule umane 
(1) Prelevarea ilicită de țesuturi și/sau celule umane prin extragerea acestora din corpul 

persoanei vii sau decedate de către persoane neautorizate și/sau în instituții neautorizate în acest 

sens conform legislației sau fără respectarea prevederilor legale ce se referă la consimțământul 

persoanei la donarea acestora, sau în scopul obținerii unor venituri din aceasta, precum și vinderea, 

procurarea, sustragerea, utilizarea, păstrarea, deținerea, transmiterea, primirea, importarea, 

exportarea sau transportarea ilegală a acestora se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani cu 

privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen 

de la 2 la 5 ani, cu amendă aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 4000 de unități 

convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei 

juridice. 

(4) Acțiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3): 

a) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; 

b) soldate cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, cu decesul persoanei 

sau sinuciderea acesteia, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de 

a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, cu 

amendă aplicată persoanei juridice, în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale, cu 

privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. 

 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

1. Care sunt cauzele ce l-au determinat pe Alexandru să recurgă la acest gest? 

2. Ce consecințe au urmat, ca rezultat al acțiunii întreprinse pentru salvarea fiicei? 

3. La ce tip de infracțiune se referă cazul?  

4. Cum ai fi procedat tu, ca părinte? 

5. Ce ai recomanda părinților aflați în astfel de situații? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Studiul de caz nr. 2.  

 

O tânără în vârstă de 21 de ani, studentă, a născut un copil. Pentru că tatăl copilului nu a 

ajutat-o și nici familia ei biologică nu avea posibilitate să o ajute, a abandonat copilul în scara unui 

bloc. 
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  Articolul 163. Lăsarea în primejdie 
(1) Lăsarea, cu bună ştiinţă, fără ajutor a unei persoane care se află într-o stare periculoasă 

pentru viaţă şi este lipsită de posibilitatea de a se salva din cauza vârstei fragede sau înaintate, a 

bolii sau a neputinţei, dacă cel vinovat ştia despre primejdie şi a avut posibilitatea de a acorda 

ajutor părţii vătămate, fie că el însuşi a pus-o într-o situaţie periculoasă pentru viaţă, se pedepseşte 

cu amendă în mărime de până la 550 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul 

comunităţii, de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani. 

(2) Aceeaşi faptă, care a provocat din imprudenţă: a) o vătămare gravă a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii; b) decesul victimei, se pedepseşte cu închisoare de până la 4 ani.  

 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

1. Ce infracțiune este descrisă în acest caz? 

2. Care sunt cauzele ce au determinat studenta să recurgă la acest gest? 

3. Cum ai fi procedat tu, ca: tată al copilului, părinți ai tinerii, mamă? 

4. Ce le-ai recomanda tinerelor aflate într-o astfel de situație? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Studiul de caz nr. 3. 

O adolescentă de 15 ani a primit o perioadă îndelungată, prin e-mail, pe rețelele de 

socializare, mesaje de intimidare, batjocoritoare. Fata a decis să-și pună capăt zilelor și a încercat să 

se sinucidă. A fost găsită la timp de către părinți și transportată la spital. Astfel, viața i-a fost 

salvată. 

Articolul 150. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 
(1) Determinarea sau înlesnirea intenţionată a sinuciderii, inclusiv prin intermediul reţelelor 

de comunicaţii electronice, soldată cu sinuciderea, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani. 

(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1), săvârşite: a) cu bună ştiinţă asupra unui minor; b) asupra 

unei persoane care se află într-o dependenţă materială sau în altă dependenţă faţă de făptuitor, se 

pedepsesc cu închisoare de la 5 la 9 ani. 

(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1), săvârşite asupra: a) unei persoane minore în vârstă de 

până la 14 ani; b) două sau mai multor persoane, se pedepsesc cu închisoare de la 9 la 12 ani.  

(4) Dacă acţiunile prevăzute la alin. (1)-(3) s-au soldat cu încercarea de sinucidere, limita 

minimă a pedepsei se reduce până la jumătate. 

 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

1. Ce atitudine ai în legătură cu situația descrisă? 

2. Ce a determinat comportamentul adolescentei? 

3. Ce le-ai recomanda tinerilor aflați în astfel de situații? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

INVITAȚIE LA DISCUȚIE! Reflectează asupra următoarei idei: Viața – primul drept 

al omului. Adopția – o alegere nobilă. 

- Cum apreciezi această aserțiune? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Dreptul la viață este cel mai important drept al omului și este protejat prin lege aproape 

în toată lumea. Acest drept este unul esențial, înscris în Declarația Universală a 

Drepturilor Omului, în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Libertăților 

Fundamentale și în Legea fundamentală a statului –  Constituția. 

Conform prevederilor art. 2 din Convenția europeană pentru apărarea Drepturilor 

Omului și a Libertăților Fundamentale „1. Dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin 

lege. Moartea nu poate fi cauzată cuiva în mod intenţionat, decât în executarea unei sentinţe 

capitale pronunţate de un tribunal, când infracţiunea este sancţionată cu această pedeapsă prin lege.  

   2. Moartea nu este considerată ca fiind cauzată prin încălcarea acestui articol, în cazurile în care 

aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesar la forță: a) pentru a asigura apărarea oricărei 

persoane împotriva violenței ilegale; b) pentru a efectua o arestare legală sau pentru a împiedica 

evadarea unei persoane legal deținute; c) pentru a reprima, conform legii, tulburări violente sau o 

insurecţie.   

Conform art. 24 din Constituția R. Moldova (Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi 

psihică): 

(1) Statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică. 

(2) Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori 

degradante. 

(3) Pedeapsa cu moartea este abolită. Nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsă şi nici 

executat.” Pentru asigurarea dreptului la viață, statului îi revin obligații precum: crearea unui mediu 

ambiant sigur, a condițiilor de ocrotire a sănătății și de securitate a vieții cetățenilor, precum și a 

oricărei persoane aflate pe teritoriul său. 

Totodată, statul, prin instituțiile sale – poliție, procuratură, judecătorie, serviciile medicale și 

de asistență socială, de ocrotire a drepturilor copiilor etc. –, împiedică/previne acțiunile ce pun în 

pericol viața omului. Aceasta înseamnă că, într-un stat democratic, oricine nu respectă dreptul 

altuia este tras la răspundere în fața legii. 
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Subiectul 2. Prevenirea infracțiunilor cu caracter sexual   

 

La sfârșitul lecțiilor, elevii: 

- vor cunoaște specificul infracțiunilor cu caracter sexual; 

- vor identifica infracțiunile cu caracter sexual; 

- vor manifesta comportamente adecvate în cazul infracțiunilor cu caracter sexual; 

- vor aplica abilitățile de cultură juridică în cazul infracțiunilor cu caracter sexual.  

 

Lecţia nr.  1. 

 

 „Abuzul sexual este definit ca fiind forțarea unei persoane de către altă persoană de a 

întreține relații sexuale nedorite.  

Infracțiunea este fapta care prezintă pericol social, constând în încălcarea unei legi 

penale, în săvârșirea, cu vinovăție, a unei abateri de la legea penală și care este sancționată 

de lege.” 

 

Sarcină de lucru: Prezintă  în diagrama Venn termenii abuz sexual și infracțiune. 

 

 
 

ANEXE 

 

Anexa 1. 

Noile tendințe din lumea filmelor și produsele online cu caracter obscen au o influenţa 

deosebită asupra formării viziunilor tinerilor despre acțiunile cu caracter sexual. Din considerentul 

perioadei de vârstă (12-17 ani – perioada de pubertate), aceștia au un interes foarte mare de a 

explora tot ceea ce este nou, dar, totodată, nu posedă pregătirea necesară de prevenție și evitare a 

victimizării în infracțiunile cu caracter sexual.  

 

Oamenii nu își dau seama întotdeauna că există diferite forme de abuz sexual asupra 

copiilor. Nu este vorba doar despre un adult care face sex cu un copil sau atinge un copil într-un 

mod sexual, deși implică adesea atingerea părților private ale unui copil sau punerea acestuia în 

contact cu altcineva. Poate include și alte activități, cum ar fi prezentarea de pornografie infantilă 

sau forțarea unui copil să urmărească un act sexual. 

 

Abuzul sexual asupra copiilor are loc și online; de exemplu, realizarea și partajarea de 

imagini sexuale cu tineri cu vârsta sub 18 ani (uneori numită pornografie infantilă) și purtarea de 

conversații sexuale cu copiii sub 16 ani, denumită în mod obișnuit îngrijire. În timp ce în 

majoritatea cazurilor acest abuz este comis de adulți, până la o treime este comis de persoane sub 

18 ani. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comportamentul_sexual_al_oamenilor
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Când vine vorba de copii și tineri, există o diferență reală între explorarea sexuală normală 

și comportamentul abuziv. Trebuie să știm care este această diferență și unde putem merge pentru 

sfaturi, dacă avem nelămuriri sau întrebări. 

 

Într-un studiu din Marea Britanie, unul din șase adulți tineri a spus că a fost abuzat sexual 

înainte de vârsta de 16 ani. Nu este o exagerare să prezentăm acest lucru drept o epidemie care 

cauzează rău sutelor de mii de copii din Marea Britanie în fiecare an. Acești copii provin din toate 

sectoarele societății, din toate culturile, din toate grupurile etnice. De fapt, este foarte probabil ca 

cineva pe care îl cunoașteți să fi fost abuzat sexual, să fie acum abuzat sexual sau să fi abuzat 

sexual un copil. 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

Fișa de lucru nr. 1. 

1. Din ce cauză tinerii sunt tentați să privească filme și produse online cu caracter obscen? 

2. Cum explici impactul negativ al acestei activități asupra formării morale, psihologice a tinerilor? 

3. Care sunt formele de abuz sexual asupra copiilor? 

4. În ce moduri are loc abuzul sexual online asupra copiilor? 

5. Cum înțelegi următoarea afirmație: De fapt, este foarte probabil ca cineva pe care îl cunoașteți 

să fi fost abuzat sexual, să fie acum abuzat sexual sau să fi abuzat sexual un copil? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Anexa 2. 
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Anexa 3. 

Sarcină de lucru: Studiază  informația din Anexa 3. și completează enunțurile 

din Fișa de lucru nr. 3. 

 

Cât privește statisticile înregistrate în Republica Moldova, pe parcursul perioadei 

2014-2020 au fost înregistrate 2438 de victime minore ale infracțiunilor privind viața 

sexuală. Cele mai multe au fost înregistrate în anul 2015, iar în anii următori trendul este unul 

descrescător, cu indici valorici oscilanți. 

Începând cu anul 2018, indicatorii sunt stabil în descreștere, iar în anul 2020 a fost 

înregistrată cea mai mică valoare – 315 victime minore stabilite în domeniul analizat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din cele 2438 de victime minore înregistrate în anii 2014-2020, cele mai multe au fost calificate 

conform următoarelor genuri de infracțiuni: 

- art. 174, Codul penal al Republicii Moldova: „Raportul sexual cu o persoană care nu a 

împlinit vârsta de 16 ani”; 

- art. 171, Codul penal al Republicii Moldova: „Viol”; 

- art. 175, Codul penal al Republicii Moldova: „Acțiuni perverse”. 

 

Dacă e să ne referim la infracțiunile cu caracter sexual săvârșite de către minori, pe parcursul 

perioadei 2014-2020 au fost înregistrate 176 de cauze penale săvârșite de minori, privind viața 

sexuală. Majoritatea infracțiunilor au fost comise în mediul rural – 78%, în lunile iulie și noiembrie 

– 8%, în zi de duminică – 12,5%, în intervalul dintre orele 12 și 18 – 26%. 

 

Fișa de lucru nr. 3. 

1. Cele mai multe victime minore ale infracțiunilor cu caracter sexual au fost înregistrate în anul___ 

2. Cele mai puține victime minore ale infracțiunilor cu caracter sexual au fost înregistrate în anul___ 

3. Indicatorii sunt stabil în descreștere începând cu anul____________________________________ 

4. În perioada 2014-2020 au fost înregistrate_______victime minore ale infracțiunilor privind viața 

sexuală. 

5. Majoritatea infracțiunilor cu caracter sexual au fost săvârșite în mediul______, în lunile______, 

în intervalul dintre orele___________________________________________________________ 

 

Anexa 4. 

Ce comportamente reprezintă un abuz sexual asupra copilului? 

Acestea pot fi, de exemplu,  pretinderea sau obligarea unui copil să se implice în activități 

sexuale (indiferent de rezultatul acestora), expunerea indecentă a organelor genitale ale 

abuzatorului în fața copilului, prezentarea de materiale pornografice unui copil, contactul sexual 

efectiv cu un copil, indiferent dacă se ajunge la copulație sau nu, contactul fizic dinte abuzator și 

organele genitale ale copilului, privirea organelor genitale ale copilului chiar și fără contact sexual 

sau folosirea copiilor pentru a produce materiale pornografice. 
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Ce comportamente reprezintă un abuz sexual online asupra copilului? 

Acestea pot fi, de exemplu, de natură sexuală, precum vizionarea de imagini sexuale, 

primirea de mesaje sexuale, expunerea la pornografie, vizarea în scopuri de exploatare și abuz 

sexual și altele. 

Copiii care au fost supuși unei forme de abuz sexual, oricât de puțin invaziv ar fi acesta, au 

nevoie de consiliere și sprijin, pentru a depăși situația. 

 

În caz de abuz, RAPORTEAZĂ!  

 

O poți face prin următoarele modalități: 

Telefon: 112 (Serviciul național unic pentru apelurile de urgență); 

116-111 (Telefonul Copilului); 

(022) 75-88-06, (022) 75-67-87 (Centrul Național de Prevenire a Abuzului Față de 

Copii); 

(022) 577-177 (Inspectoratul național de investigații).  

 

E-mail: diii.ini@igp.gov.md (Direcția investigații infracțiuni informatice) 

Site web: politia.md, siguronline.md, 12plus.md 

 

 

Sarcini de lucru: 1. Studiază informația din Anexa 4, utilizând tehnica  Știu-Vreau 

să știu-Am învățat. 

 

 

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Redactează un eseu nestructurat cu tema: Înainte de a ataca un abuz, să se vadă dacă i se pot 

ruina temeliile… (Luc de C. Vauvenargues) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

../../../../../../../../../Downloads/politia.md
https://siguronline.md/
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Lecţia nr. 2. 

Anexa 1.  

 
           Articolul 171. Violul, adică raportul sexual săvârşit prin constrângere fizică sau psihică a persoanei 

sau profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, se pedepseşte cu închisoare 
de la 3 la 20 de ani. 

 

Articolul 173. Hărţuirea sexuală 
Hărţuirea sexuală, adică manifestarea unui comportament fizic, verbal sau nonverbal care lezează 

demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau 
insultătoare, cu scopul de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual 

nedorite, săvârşite prin ameninţare, constrângere, şantaj, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 

850 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, de la 140 la 240 de ore, sau 
cu închisoare de până la 3 ani. 

 

Articolul 175. Acțiuni perverse 
Acțiunile perverse săvârșite față de o persoană despre care se știa cu certitudine că nu a împlinit 

vârsta de 16 ani, constând în exhibare, atingeri indecente, discuții cu caracter obscen sau cinic, purtate cu 

victima referitor la raporturile sexuale, determinarea victimei să participe ori să asiste la spectacole 
pornografice, punerea la dispoziția victimei a materialelor cu caracter pornografic, precum și în alte acțiuni 

cu caracter sexual, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani. 
 

Articolul 208
1
. Pornografia infantilă 

Producerea, distribuirea, difuzarea, importarea, exportarea, oferirea, vinderea, procurarea, 
schimbarea, folosirea sau deţinerea de imagini sau de alte reprezentări ale unui sau mai mulţi copii implicaţi 

în activităţi sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau de alte reprezentări ale organelor sexuale 

ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică, se pedepsesc cu 
închisoare de la 1 la 3 ani, cu amendă aplicată persoanei juridice, de la 3000 la 5000 de unităţi 

convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. 
 

Articolul 208
2
. Recurgerea la prostituția practicată de un copil 

Beneficierea, contra oricăror avantaje materiale, de serviciile sexuale prestate de către o persoană 

despre care se știa cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 18 ani se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani. 
 

Anexa 2. 

STUDII DE CAZ 
 

Studiul de caz nr. 1. 

Gloria, cu vârsta de 17 ani, la discotecă, a făcut cunoștință cu Titus, apoi au 

consumat băuturi alcoolice. Trecând prin preajma domiciliului lui Titus, au intrat în 

casă, pentru a vedea camera acestuia. Înțelegând că tânărul tinde să întrețină cu ea 

un raport sexual, Gloria a manifestat dezacord total și a spus că pleacă acasă. Titus 

nu i-a permis și a îmbrâncit-o în pat, ca, ulterior, prin aplicarea forței, să o impună pe Gloria să întrețină un 

raport sexual cu el. 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

1. În ce constă infracțiunea comisă de Titus? 

2. Care articol se va aplica în cazul acestei infracțiuni? 

3. Formulează o recomandare, un sfat pentru tineri/tinere, în scopul evitării unor astfel de situații. 

_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Studiul de caz nr. 2. 

Cleo discută de mai mult timp pe o rețea de socializare cu Ovidiu. În una din discuțiile purtate, 

Ovidiu a cerut de la Cleo imagini personale, dar fără vreun conținut sexual, adică imagini cu ea purtând 

lenjerie de corp, pentru a putea aprecia cât de frumoasă este. Cleo, crezând că acest gest va fi apreciat, având 

sentimente de dragoste față de Ovidiu, i-a oferit pozele solicitate, ca, ulterior, când s-au despărțit, Ovidiu să 

o șantajeze cu aceste poze. 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

1. Cum apreciezi comportamentul lui Ovidiu? 

2. Care articol se va aplica în cazul acestei infracțiuni? 

3. Formulează o recomandare, un sfat pentru tineri/tinere, în scopul evitării unor astfel de situații. 

_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

Studiul de caz nr. 3. 

George, cu vârsta de 30 de ani, fiind în vizită la prietenii săi de familie, a intrat în camera lui 

Alexandru, care are vârsta de 9 ani și este fiul gazdelor. În urma discuțiilor purtate cu Alexandru, George l-a 

dezbrăcat pe acesta și i-a mângâiat organele genitale, după care a plecat spre domiciliu.  

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

1. Cum califici comportamentul lui George? 

2. Care articol se va aplica în cazul acestei infracțiuni? 

3. Formulează o recomandare, un sfat pentru tineri/tinere, în scopul evitării unor astfel de situații. 

_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

Studiul de caz nr. 4. 

       Carolina are vârsta de 17 ani și manifestă permanent dorința de a avea haine scumpe și luxoase. Părinții 

Carolinei nu au bani suficienți, pentru a procura ce își dorește fiica lor. Între timp, Carolina a făcut 

cunoștință cu Nichita, căruia i-a povestit despre dorințele pe care le are. Nichita a spus că îi dă suma 

necesară pentru procurarea lucrurilor dorite, dacă face sex cu el. Carolina, fiind de acord, deci acceptând 

condiția lui Nichita, a întreținut un raport sexual cu acesta, după ce a primit suma convenită. 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

1. Cum explici comportamentul Carolinei? 

2. În ce constă infracțiunea comisă de Nichita? 

3. Care articol se va aplica în cazul acestei infracțiuni? 

4. Formulează o recomandare, un sfat pentru tineri/tinere, în scopul evitării unor astfel de situații. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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FIŞĂ DE EVALUARE  

 

1. Argumentează în spațiul rezervat că orice abuz sexual este o infracțiune. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

2. Prezintă în spațiul rezervat: a) asemănări și b) deosebiri între abuzul sexual fizic și abuzul sexual online. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

3. Numește patru acțiuni pe care le consideri eficiente, în societate, pentru eradicarea infracțiunilor cu 

caracter sexual. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
 

 
Copil – o persoană este considerată copil din momentul naşterii până la vârsta de 18 ani. 

Abuzul sexual este definit ca fiind forțarea unei persoane de către altă persoană de a întreține 
relații sexuale nedorite. Atunci când este îndreptat către un copil, se numește abuz sexual asupra 

copiilor. 

Actul/raportul sexual este momentul când organul reproducător masculin intră în organul 
reproducător feminin. 

Infracțiune – fapta care prezintă pericol social, constând în încălcarea unei legi penale, în 

săvârșirea, cu vinovăție, a unei abateri de la legea penală și care este sancționată de lege.  

În anul 2011, Republica Moldova a ratificat Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor 
împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, denumită „Convenția Lanzarote”. Convenția Lanzarote 

reprezintă cel mai ambițios și cuprinzător document juridic internațional care vizează prevenirea și protecția 

copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual, precum și urmărirea penală a infractorilor și 
promovarea cooperării internaționale în aceste domenii. Abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală 

online sunt răspândite în toate zonele lumii. 

 

Pedeapsa penală pentru săvârșirea INFRACŢIUNILOR PRIVIND VIAŢA SEXUALĂ: 

 

           Articolul 171. Violul, adică raportul sexual săvârşit prin constrângere fizică sau psihică a persoanei 

sau profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, se pedepseşte cu închisoare 
de la 3 la 20 de ani. 

 

Articolul 172. Acţiuni violente cu caracter sexual 
Homosexualitatea sau satisfacerea poftei sexuale în forme perverse, săvârşite prin constrângere 

fizică sau psihică a persoanei ori profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-şi exprima 

voinţa, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă. 

 

Articolul 173. Hărţuirea sexuală 
Hărţuirea sexuală, adică manifestarea unui comportament fizic, verbal sau nonverbal care lezează 

demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau 
insultătoare, cu scopul de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual 

nedorite, săvârşite prin ameninţare, constrângere, şantaj, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comportamentul_sexual_al_oamenilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Abuzul_sexual_asupra_copiilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Abuzul_sexual_asupra_copiilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Penis
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vagin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vagin
http://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention
http://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention
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850 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, de la 140 la 240 de ore, sau 

cu închisoare de până la 3 ani. 

 

Articolul 174. Raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani 
(1) Raportul sexual altul decât violul, actele de penetrare vaginală, anală sau bucală și altele, comise 

asupra unei persoane despre care se știa cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 16 ani, se pedepsesc cu 

închisoare de la 3 la 7 ani. 
(2) Persoana care a săvârşit fapta prevăzută la alin. (1) nu este pasibilă de răspundere penală, dacă 

este la nivel apropiat cu victima în ceea ce priveşte vârsta şi dezvoltarea fizică şi psihică. 

 

Articolul 175. Acțiuni perverse 
Acțiunile perverse săvârșite față de o persoană despre care se știa cu certitudine că nu a împlinit 

vârsta de 16 ani, constând în exhibare, atingeri indecente, discuții cu caracter obscen sau cinic, purtate cu 

victima referitor la raporturile sexuale, determinarea victimei să participe ori să asiste la spectacole 
pornografice, punerea la dispoziția victimei a materialelor cu caracter pornografic, precum și în alte acțiuni 

cu caracter sexual, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani. 

Articolul 175
1
. Ademenirea minorului în scopuri sexuale 

(1) Propunerea, convingerea, manipularea, amenințarea, promisiunea de a oferi avantaje sub orice 

formă, efectuate inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale sau comunicaţiilor electronice, în 

vederea stabilirii unei întâlniri cu un minor, cu scopul săvârşirii împotriva acestuia a oricărei infracţiuni 
privind viața sexuală, dacă aceste acțiuni au fost urmate de fapte materiale care conduc la o astfel de 

întâlnire, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani. 

(2) Aceleași acțiuni, săvârșite: a) împotriva unui minor aflat într-o situație de neputinţă, care se 

datorează unei boli sau dizabilități; b) de către un membru al familiei minorului, de către o persoană care 
locuia cu minorul sau de către persoana în a cărei îngrijire, sub a cărei protecție sau la a cărei educare ori 

tratament se află minorul; c) de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru o infracțiune cu 

caracter sexual sau pentru alte fapte care au relevanță pentru cauză, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 
ani. 

Articolul 208
1
. Pornografia infantilă 

Producerea, distribuirea, difuzarea, importarea, exportarea, oferirea, vinderea, procurarea, 

schimbarea, folosirea sau deţinerea de imagini sau de alte reprezentări ale unui sau mai mulţi copii implicaţi 
în activităţi sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau de alte reprezentări ale organelor sexuale 

ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică, se pedepsesc cu 

închisoare de la 1 la 3 ani, cu amendă aplicată persoanei juridice, de la 3000 la 5000 de unităţi 
convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. 

 

Articolul 208
2
. Recurgerea la prostituția practicată de un copil 

Beneficierea, contra oricăror avantaje materiale, de serviciile sexuale prestate de către o persoană 

despre care se știa cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 18 ani se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani. 

 

 
CREEAZĂ! Elaborează  zece recomandări/sfaturi pentru ruinarea temeliilor abuzului sexual de 

orice fel, în orice mediu, situație, timp. 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________________ 
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Subiectul 3. Prevenirea infracțiunilor în mediul online  

 

La sfârșitul lecțiilor, elevii: 

- vor identifica formele infracțiunilor online în baza analizei informațiilor prezentate; 

- vor argumenta importanța  cunoașterii măsurilor de prevenire a infracțiunilor online, 

studiind materialul propus;  

- vor conștientiza necesitatea cunoașterii tipurilor de date cu caracter personal în prevenirea 

infracțiunilor online; 

- vor elabora un set de recomandări destinate tuturor tinerilor din lume, cu scopul de a 

preveni infracțiunile online. 

 

Lecţia nr. 1. 

 

Sarcină de lucru: Elaborează o listă de infracțiuni online, pe care le cunoști. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Anexa 1. 

Cuvinte-cheie Explicația 

Hărţuire sexuală Hărţuirea sexuală, adică manifestarea unui comportament fizic, verbal sau 

nonverbal care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă 

neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare, cu 

scopul de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu 

caracter sexual nedorite, săvârşite prin ameninţare, constrângere, şantaj. 

Acţiuni perverse Acțiunile perverse săvârșite față de o persoană despre care se știa cu 

certitudine că nu a împlinit vârsta de 16 ani, constând în exhibare, atingeri 

indecente, discuții cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima referitor la 

raporturile sexuale, determinarea victimei să participe ori să asiste la 

spectacole pornografice, punerea la dispoziția victimei a materialelor cu 

caracter pornografic, precum și în alte acțiuni cu caracter sexual. 

Ademenirea 

minorului în 

scopuri sexuale 

Propunerea, convingerea, manipularea, amenințarea, promisiunea de a oferi 

avantaje sub orice formă, efectuate inclusiv prin intermediul tehnologiilor 

informaţionale sau comunicaţiilor electronice, în vederea stabilirii unei 

întâlniri cu un minor, cu scopul săvârşirii împotriva acestuia a oricărei 

infracţiuni privind viața sexuală, dacă aceste acțiuni au fost urmate de fapte 

materiale care conduc la o astfel de întâlnire. 

Încălcarea 

inviolabilităţii 

vieţii personale 

Culegerea ilegală sau răspândirea cu bună ştiinţă a informaţiilor ocrotite de 

lege despre viaţa personală, ce constituie secret personal sau familial al altei 

persoane, fără consimţământul ei. 

Violarea dreptului 

la secretul 

corespondenței 

Violarea dreptului la secretul scrisorilor, telegramelor, coletelor şi al altor 

trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi înştiinţărilor telegrafice, cu 

încălcarea legislaţiei. 

Încălcarea 

dreptului de autor 

și a drepturilor 

conexe 

Săvârşită prin: 

a) reproducerea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe în cadrul 

desfăşurării activităţii de întreprinzător tangenţiale activităţii intelectuale în 

domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe; 

b) închirierea, schimbul sau altă formă de punere la dispoziţia terţilor cu titlu 

gratuit sau oneros, precum şi depozitarea în scopurile menţionate sau altă 

valorificare a exemplarelor de opere sau de fonograme; 
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c) comercializarea sau oferirea spre comercializare, închirierea, importul sau 

depozitarea de echipamente tehnice sau de componente ale acestora destinate 

pentru facilitarea accesului la emisiunile organizaţiilor de difuziune ce 

comunică condiţionat prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv prin 

internet; 

d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informaţii 

false despre apartenenţa şi limitele exercitării dreptului de autor şi a 

drepturilor conexe, precum şi a unei alte informaţii care-l poate induce în 

eroare pe beneficiar; 

e) aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de control, altele decât cele 

pentru suporturile materiale specificate în anexele la cererea de eliberare a 

marcajelor de control, pe exemplarele de operă ori de fonograme valorificate 

fără consimţământul titularului de drepturi; 

f) modificarea, înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a 

simbolurilor şi semnelor de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor 

conexe, indicate de titularul drepturilor respective; înlăturarea de pe 

exemplarele de opere sau de fonograme a informaţiei privind administrarea 

dreptului de autor şi a drepturilor conexe; înlăturarea de pe exemplarele de 

opere sau de fonograme a mijloacelor tehnice de protecţie a dreptului de 

autor şi a drepturilor conexe; 

g) însuşirea paternităţii ori constrângerea la copaternitate. 

Pornografie 

infantilă 

Producerea, distribuirea, difuzarea, importarea, exportarea, oferirea, 

vinderea, procurarea, schimbarea, folosirea sau deţinerea de imagini sau de 

alte reprezentări ale unui sau mai mulţi copii implicaţi în activităţi sexuale 

explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau de alte reprezentări ale 

organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau 

obscenă, inclusiv în formă electronică. 

Fabricarea sau 

punerea în 

circulație a 

cardurilor sau a 

altor instrumente 

de plată false 

Fabricarea în scopul punerii în circulaţie sau punerea în circulaţie a 

cardurilor, a tichetelor de masă sau a altor instrumente de plată false, care nu 

reprezintă semne băneşti sau titluri de valoare, dar care confirmă, stabilesc 

sau acordă drepturi sau obligaţii patrimoniale. 

Acces ilegal la 

informația 

computerizată 

Adică la informaţia din calculatoare, de pe suporţii materiali de informaţie, 

din sistemul sau reţeaua informatică, a unei persoane care nu este autorizată 

în temeiul legii sau al unui contract, depăşeşte limitele autorizării ori nu are 

permisiunea persoanei competente să folosească, să administreze sau să 

controleze un sistem informatic. 

Perturbarea 

funcţionării 

sistemului 

informatic 

Se produce prin introducerea, transmiterea, modificarea, ştergerea sau 

deteriorarea datelor informatice sau prin restricţionarea accesului la aceste 

date. 

Fraudă 

informatică 

Introducerea, modificarea sau ştergerea datelor informatice, restricţionarea 

accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcţionării unui 

sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau 

pentru altul.  

Acces neautorizat 

la reţelele şi 

serviciile de 

telecomunicaţii 

Încălcarea regulilor de colectare, prelucrare, păstrare, difuzare, repartizare a 

informaţiei ori a regulilor de protecţie a sistemului informatic, prevăzute în 

conformitate cu statutul informaţiei sau cu gradul ei de protecţie, dacă 

această acţiune a contribuit la însuşirea, denaturarea sau la distrugerea 

informaţiei ori a provocat alte urmări grave.  

 



 

82 
 

Anexa 2. 

 

Datele cu caracter personal sunt orice informații ce permit identificarea unui individ. Date cu 

caracter personal (categoria obișnuită) se consideră:  

 

1) numele şi prenumele;  

2) sexul;  

3) data şi locul naşterii;  

4) cetăţenia;  

5) IDNP;  

6) imaginea;  

7) vocea;  

8) situaţia familială;  

9) situaţia militară;  

10) datele de geolocalizare/datele de trafic;  

11) porecla/pseudonimul;  

12) datele personale ale membrilor familiei;  

13) datele din permisul de conducere;  

14) datele din certificatul de înmatriculare;  

15) situaţia economică şi financiară;  

16) datele privind bunurile deţinute;  

17) datele bancare;  

18) semnătura;  

19) datele din actele de stare civilă;  

20) numărul dosarului de pensie;  

21) codul personal de asigurare socială 

(CPAS);  

22) codul asigurării medicale (CPAM);  

23) numărul de telefon/fax;  

24) numărul de telefon mobil;  

25) adresa (domiciliului/reşedinţei);  

26) adresa de e-mail;  

27) datele genetice;  

28) datele biometrice şi antropometrice;  

29) datele dactiloscopice;  

30) profesia şi/sau locul de muncă;  

31) formarea profesională: diplome, studii;  

32) obişnuinţele/preferinţele/comportamentul;  

33) caracteristicile fizice. 

 

 

CREEAZĂ! Elaborează trei reguli SMART de prevenire a infracțiunilor online în 

rândul tinerilor. 

1._________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
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FIȘE DE LUCRU 

 

Fișa de lucru nr. 1. 

Sarcină de lucru: Citește exemplele de mai jos și atribuie-le, din lista propusă, tipul de 

acțiuni ilegale în mediul online. 

 

Manipulare a adulţilor în comunicarea pe internet,  acceptare a unei invitaţii online 

pentru se cunoaşte în viaţa reală, hărţuire a copiilor în mediul online, cyberbullying,  

motiv pentru transmiterea pozelor intime, grooming,  expunere a adulţilor la riscuri în 

comunicarea pe internet. 

 

Exemple de acțiuni ilegale în mediul online 

 

 

Tipul acțiunii 

„Mi-a scris o persoană necunoscută…  Eu îl evitam.  El însă mi-a 

găsit părinţii şi le-a scris că am fost în Rusia cu el şi că acum vrea să 

mă ia de soţie… După aceasta, a creat un site cu pozele mele şi de pe 

acest site le scria părinţilor şi prietenilor mei.” 

 

„Noi am avut aşa o situaţie în liceu. Fata s-a pozat intim şi a trimis 

fotografia unui băiat pe care-l plăcea…  Cineva a făcut fotomontaj şi 

a pus această poză pe un site unde sunt mai multe poze de acest 

gen… Astfel, ulterior, toată şcoala a aflat. Poza era pe toate 

telefoanele elevilor şi toţi râdeau de ea…” 

 

„O prietenă care are vârsta de 15 ani comunica online cu un bărbat de 

vreo 47 de ani. Acesta, inițial, i-a propus să fie prieteni şi a început 

să-i scrie cuvinte frumoase. Ulterior, i-a propus să aibă viaţă sexuală 

împreună.” 

 

„Prietenii mei au luat fotografii de pe profilul meu şi au creat un 

profil fals. Din numele meu, comunicau cu alţi prieteni ai mei, le 

spuneau prostii şi acele persoane credeau că eu făceam acest lucru.” 

 

„O colegă comunică cu diverse persoane necunoscute pe site-le de 

socializare. Într-o zi, acele persoane i-au spus că vor să o vadă. Am 

ieşit împreună în seara în care s-au înţeles. Am stat împreună mult 

timp şi s-a făcut târziu. Noi am plecat, iar ea a rămas. Când cineva s-a 

întors peste 5 minute, ea nu mai era… Poliţia a găsit-o peste trei 

zile.” 

 

„Un cunoscut al soţului a primit o scrisoare din SUA, în care i se 

spunea că a devenit moştenitor.  Cred că avea acolo cunoscuţi, dacă a 

reacţionat la scrisoare şi a început să comunice. Se ducea şi traducea 

scrisorile, pentru că nu ştia engleza. Pe urmă, i-au spus că pentru a 

intra în posesie trebuie să trimită o sumă de bani…  Şi acest cunoscut 

a intrat în datorii de vreo 20 de mii de euro…” 

 

„Sora mea a făcut cunoștință cu un băiat pe internet. Peste un an, s-au 

căsătorit şi au plecat în Italia, la muncă. La un moment dat, sora a 

venit în Republica Moldova, să-şi perfecteze paşaportul, iar soţul ei a 

dispărut cu tot cu bani…” 
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Lecţia nr. 2. 

 

În baza afirmației Copiii şi tinerii care sunt activi online ar trebui să fie conştienţi de 

oportunităţi, dar și de curse,  scrie în tabelul de mai jos oportunitățile și cursele implicate de 

prezența și activitatea copiilor și tinerilor în mediul online. 

Oportunități Curse 

 

 

 

 

 

Anexa 3.   

STUDIU DE CAZ 

 

Maria (16 ani) a făcut cunoștință cu Ion prin intermediul internetului, 

pe o rețea de socializare. Ion s-a prezentat ca fiind un băiat de 17 ani. Se 

înțelegeau foarte bine, ba chiar Maria a ajuns să-i povestească despre 

familie și colegii de clasă. Își transmiteau poze în fiecare zi. Peste o 

săptămână, Ion i-a spus Mariei că s-a îndrăgostit de ea și că ar vrea să se 

vadă în realitate. Maria era fericită, pentru că simțea același lucru. Peste 

vreo două zile, Ion a început să vorbească cu Maria despre teme mai intime și i-a cerut o poză ,,mai 

dezbrăcată”.  

- Ce crezi că trebuie să facă Maria în această situație? 

- Ce crezi că ar face majoritatea fetelor, în locul Mariei?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Inițial, Maria nu i-a expediat pozele cerute. I-a spus că se incomodează. Ion a insistat. I-a spus 

că este frumoasă și că vrea să aibă o relație cu ea. În plus, oricum, se vor vedea în realitate.  

- În ce situații ar fi acceptabil ca Maria să-i expedieze lui Ion fotografii pozând nud?  

- Ce crezi că se va întâmpla, dacă Maria nu îi va expedia fotografii lui Ion?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Până la urmă, Maria i-a expediat lui Ion o poză, în care apare dezgolită.  

- Care crezi că va fi reacția colegilor/colegelor Mariei, dacă vor afla despre această 

situație?   

- Ce vor crede colegele/colegii Mariei despre ea?  

- Ce vor crede colegele/colegii Mariei despre Ion? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

După ce a primit acea fotografie, Ion a continuat să-i ceară și mai multe poze. Maria nu a mai 

vrut să-i trimită fotografii. Atunci, Ion a început să o amenințe că, dacă nu îi va transmite, le va 

publica.  

- Ce va face Maria mai departe?  

- Ce ar trebui să facă Maria mai departe? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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FIȘE DE LUCRU 

 

Fișa de lucru nr. 2. 

Sarcină de lucru: Realizează analiza  SWOT, în legătură cu Necesitatea securității 

online a tinerilor în procesul educațional la distanță. 

 

Puncte tari   Puncte slabe  

1.  

2.  

1.  

2.  

 

Oportunități Amenințări  

1.  

2.  

 

1.  

2.  

 

 

Fișa de lucru nr. 3. 

Sarcină de lucru: Analizează rețelele de socializare după criteriile prezentate în tabelul 

alăturat. 

Rețeaua de 

socializare 

Facebook 

 

TikTok 

 

Instagram 

 

Altele 

Beneficii   

 

   

Riscuri   

 

   

Strategii de 

securitate 

    

 

Fișa de lucru nr. 4. 

Sarcină de lucru: Discută în grup şi stabilește ce poți întreprinde, după ce ai identificat că 

ți s-a spart contul de pe o rețea de socializare. 

Vreau (dorinţe) ___________________________________________________________________  

Pot (capacităţi)__________________________________________________________________  

Trebuie (ce se cere din punct de vedere legal)__________________________________________ 

 

O mare parte a activității zilnice se desfășoară online – fie că este vorba de activități legate de viața 

profesională, de hobby-uri, de relațiile familiale sau personale. De altfel, există 

numeroase persoane a căror activitate profesională se desfășoară exclusiv online. Putem 

spune, așadar, că o mare parte a relațiilor interumane și a raporturilor sociale și juridice s-

au deplasat în zona online. 

Comunitatea internațională a elaborat o serie de acte de diferite niveluri care reglementează 

cooperarea statelor și organizațiilor în vederea combaterii criminalității cibernetice. Astfel, atât 

pentru Uniunea Europeană, cât și pentru majoritatea statelor lumii, o importanță deosebită o are 

Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la 23 noiembrie 2001 în 

Budapesta, care a fost ratificată și de Republica Moldova prin Legea nr. 6 din 02.02.2009.  

Infracțiunile săvârșite în mediul online sunt nu doar acele infracțiuni care se subsumează 

termenului hacking (spargere, piraterie), adică infracțiunile informatice „tradiționale”, ci și multe 
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alte infracțiuni din mediul offline, care au la bază utilizarea tehnologiilor de informare și 

comunicare, în special a celor bazate pe internet, precum sunt bullyingul, hărțuirea, furtul ș.a.m.d. 

În mediul online, suntem expuși înșelătoriilor de orice fel, ca și în mediul offline. Pentru a 

obține informații sau bani, infractorii recurg la diverse acțiuni, bazându-se pe neatenția, pe lipsa de 

informații sau de experiență a utilizatorilor pe care i-au luat drept țintă. Prin urmare, utilizarea 

mediului online poate prezenta riscuri pentru utilizatorii naivi, criminalitatea informatică și 

securitatea cibernetică fiind printre preocupările specialiștilor din diverse domenii la nivel global.  

Specialiștii au ajuns la concluzia că reușita unei infracțiuni informatice este dată, mai 

degrabă, de vulnerabilitatea victimei, decât de ingeniozitatea atacatorului. S-a observat că 

persoanele dependente de tehnologie sau care utilizează internetul în exces se implică mai frecvent 

în comportamente riscante în materie de securitate cibernetică, cum ar fi partajarea parolelor. 

În ceea ce privește diferențele de gen, specialiștii au ajuns la concluzia că este mult mai 

probabil ca bărbații să fie victime ale criminalității informaționale, decât femeile. S-a constatat că 

defăimarea și amenințările cu violența tind să fie mai frecvente la bărbați, în timp ce femeile sunt 

mai susceptibile de a fi victime ale hărțuirii online. Totodată, s-a observat că tinerii sunt mai activi 

pe internet și, astfel, probabil, mai vulnerabili la a deveni victime online. 

În zilele noastre, viața fără internet și tehnologie pare greu de imaginat. Totuși, pe lângă 

beneficii, utilizarea tehnologiei și a mass-mediei moderne ne poate întinde și anumite curse. Astfel, 

este necesar să fim informați și să conștientizăm importanța siguranței noastre și în mediul online. 

 

  Recomandări pentru elevi: 

 Fii prudent, atunci când intri în contact, pe rețelele de socializare, cu persoane cunoscute și 

mai puțin cunoscute. 

 Dacă faci cunoștință cu persoane noi în viața reală sau online, ține mereu cont de regulile de 

siguranță. Nu spune numele tău complet sau chiar folosește un pseudonim. La fel, nu da 

detalii despre unde trăiești sau unde te afli într-un anumit moment şi, desigur, nu da nimănui 

parola ta. 

 Nu accepta cereri de prietenie de la persoane pe care nu le cunoşti în viața reală, decât dacă 

acestea ți-au fost recomandate de părinți sau de prieteni de încredere. 

 Informațiile despre tine ar putea fi folosite de escroci sau de agresori sexuali, pentru a te 

ademeni. Ei pot să folosească numele tău şi numele rudelor şi prietenilor tăi, pentru a începe 

o discuţie şi pentru a te convinge că nu sunt persoane străine. 

 Ține cont de faptul că majoritatea reţelelor de socializare oferă acces liber „prietenilor” la 

informațiile despre tine. Astfel, dacă pe reţelele sociale accepţi cererile de prietenie de la 

orice persoană, chiar dacă nu o cunoşti, aceasta va vedea tot ce postezi şi niciodată nu ştii ce 

va face cu informaţia despre tine. 

 Protejează-ţi conturile cu parole sigure și unice. Nu folosi niciodată aceeași parolă şi pentru 

contul tău de e-mail. Acest lucru reduce șansele unor persoane rău intenționate să acceseze 

contul tău fără permisiune. Setează parole unice pentru fiecare profil din reţelele de 

socializare, astfel încât, dacă o parolă este furată, celelalte profiluri să nu fie compromise. 

 Nu accesa linkuri suspecte, chiar dacă acestea par a fi de la prieteni. Conturile lor ar  putea 

fi infectate cu viruşi sau cu un software maliţios, care extrage datele personale. 

 Dacă accesezi linkurile postate pe pagina de profil sau trimise prin mesaje, siguranța 

sistemului informațional poate fi compromisă. 

 Nu divulga nimănui (nici personalului băncii) informațiile tale personale sau datele cardului 

bancar (numărul de card, data expirării, codul PIN, codul de securitate, format din trei cifre, 

tipărit pe versoul cardului, codul de securitate primit prin SMS sau la adresa de e-mail de la 

bancă, pentru efectuarea tranzacției în mediul online). 

 Verifică lunar extrasul de cont, astfel încât, dacă apar tranzacții suspecte, adresează-te 

băncii cât mai repede. 
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 Accesează doar site-urile pe care le cunoști sau cu care ai mai interacționat,  fii atent la 

denumire, să corespunda perfect.  

 Platformele de anunțuri nu vor colecta sau valida niciodată prin e-mail sau SMS informații 

confidențiale, cum ar fi parola, numărul întreg al cardulului sau codul PIN. 

 Configurează setările de confidențialitate, în special pe rețelele de socializare. 

 Utilizează autentificarea multifactorială (parola urmată de codul recepționat pe telefon sau 

pe alt dispozitiv). 

 Configurează și utilizează setările de restabilire a accesului la profilurile personale prin 

telefon, e-mail, întrebări de control ș.a. 

 Nu introduce date pe web site-uri nesecurizate (care încep cu http://) și utilizează doar site-

urile securizate (https://, unde litera s semnifică cuvântul securizat). 

 Nu deschide e-mailuri sau fișiere recepționate de la persoane pe care nu le cunoști. Acestea 

pot conține viruși care preiau controlul asupra computerului. 

 Instalează-ți în computer programe antivirus şi firewall. 

 

 IMPORTANT! În cazul în care ai căzut în cursa infractorilor, informează imediat Poliția și 

unitatea bancară. 

 

112 (Serviciul național unic pentru apelurile de urgență) 

 

Site web: http://politia.md/, https://siguronline.md/, https://12plus.md/. 

 

116-111 (Telefonul copilului) 

http://politia.md/
https://siguronline.md/
https://12plus.md/
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Subiectul 4. Prevenirea infracțiunilor/contravențiilor în traficul rutier  
 

La sfârșitul lecțiilor, elevii: 

 

- vor identifica locul producerii infracțiunilor în traficul rutier, în baza analizei datelor 

statistice prezentate;  

- vor cunoaște prioritățile măsurilor de educație, în vederea prevenirii infracțiunilor în traficul 

rutier, studiind materialul propus;  

- vor conștientiza necesitatea atitudinii civice în prevenirea infracțiunilor/contravențiilor în 

traficul rutier; 

- vor elabora recomandări destinate tuturor tinerilor din lume, cu scopul de a preveni 

infracțiunile/contravențiile în traficul rutier. 

 

Lecţia nr. 1.  

 

Sarcină de lucru:  

 În baza Anexei 1.,  stabilește infracțiunile care au o pondere mai mare și cauza acestui fapt. 

 

Anexa 1. 

 

Structura deciziilor de aplicare a sancțiunilor contravenţionale, în funcție de categoriile de 

contravenții, în anul 2020 

 

 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Activitate în grup: Aplică  tehnica 3-2-1, pentru a prezenta rezultatele studierii informațiilor:  

3 – conceptele pe care le-ai studiat;  

2 – informația despre care ai dori să înveți mai mult în continuare;  

       1 – capacitatea, priceperea sau abilitatea pe care consideri că ai dobândit-o în urma lecturii 
fragmentului propus. 

3 2 1 
 

 

 

 

 

 

  

 

Anexa 2.  

 Grupul I: prioritatea – viteza 

 

În Republica Moldova accidentele rutiere soldate cu morţi sunt cauzate în proporţie de 85,2% 

de către conducătorii auto, iar 51,5% sunt din cauza depăşirii limitei de viteză (19,3%), îmbinată cu 

viteza neadecvată vizibilităţii sau condiţiilor de drum (32,2%). 

Dacă în afara localităţii pe primele locuri se situează viteza neadaptată la condiţiile de drum, 

conducerea imprudentă şi depăşirea neregulamentară, în mediul urban principalele cauze sunt cu 

totul altele, respectiv: traversarea neregulamentară sau neacordarea priorităţii atât pietonilor, cât şi 

vehiculelor. 

Mediul rural reprezintă, din punctul de vedere al cauzalităţii, o combinaţie între celelalte două 

categorii, reunind atât cauzele specifice accidentelor produse în mediul urban, cât şi în afara 

localităţii. Această situaţie este determinată, în primul rând, de faptul că în Republica Moldova 

foarte multe localităţi rurale sunt traversate de drumuri naţionale cu trafic destul de intens. 

Viteza transformă micile neatenţii şi erori de conducere în adevărate tragedii. 

Viteza este principala cauză pentru creşterea numărului de decese cauzate de accidentele 

rutiere şi pentru gravitatea vătămărilor pe care le suferă victimele care supravieţuiesc acestora.  

Reducerea vitezei are ca beneficii scăderea riscurilor în cazul unei coliziuni şi vătămări mai 

puţin grave ale victimelor în cazul accidentelor. 

S-a dovedit că există o legătură între viteza de conducere şi vizibilitatea de care beneficiază 

conducătorul auto. Cu cât viteza autovehiculului creşte, cu atât se restrânge mai mult câmpul de 

vizibilitate al conducătorului auto. Cu cât viteza de conducere este mai mică, cu atât cresc şansele 

conducătorului auto de a percepe mai bine ce se petrece în afara carosabilului. 

Eforturile anterioare de a elimina această cauză s-au arătat ineficiente în principal din cauza 

faptului că: 

-  oamenii doresc să se deplaseze cât mai mult într-o unitate de timp cât mai redusă; 

-  opinia publică acceptă viteza; 

-  probabilitatea de a fi prins conducând peste limita legală este una foarte redusă; 

-  măsurile de calmare a traficului (sensuri giratorii, insule etc.) sunt utilizate în mod 

ineficient sau lipsesc; 

-  drumurile de tranzit străbat satele şi oraşele. 

Pentru reducerea cu succes a incidentelor având drept cauză principală viteza, trebuie să se ia 

în calcul, în primul rând, utilizarea noilor tehnologii. Utilizarea monitorizării video a traficului s-

a dovedit a fi modalitatea cea mai eficientă (de exemplu, Franţa, în 2003-2004, a instalat 1000 de 

radare fixe, ceea ce a condus la reducerea cu 20% a accidentelor având ca principală cauză 

viteza). 

Trebuie promovate măsuri de limitare a vitezei, create zone speciale cu limite de viteză (în 

localităţi), proiecte-pilot în secţiunile de drum cu risc identificat, de-a lungul drumurilor ce 

străbat localităţile lineare, implementarea unitară a măsurilor de calmare a traficului în oraşe, 
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ţinându-se cont de ierarhia reţelei de drumuri şi de unificarea regulilor ce stabilesc limitele de 

viteză. 

 Acţiuni care se propun: 

a) revizuirea legislaţiei privind viteza; 

b) modificarea legislaţiei, în sensul admiterii ca probă legală măsurarea vitezei medii de 

deplasare pe un sector de drum, precum şi introducerii privării de dreptul special de a conduce 

vehicule în calitate de sancţiune complementară pentru depăşirea limitei de viteză stabilite; 

c) îmbunătăţirea educaţiei şi promovarea conducerii preventive; 

d) introducerea conducerii preventive în cadrul şcolilor de şoferi; 

e) modernizarea sistemului de impunere a respectării legii; 

f) revizuirea limitelor de viteză; 

g) efectuarea de studii sistematice având ca temă viteza. 

 

 Grupul II: prioritatea – centurile de siguranţă 

Un fapt bine cunoscut şi general acceptat este acela că utilizarea centurii de siguranţă poate 

salva viaţa atât a conducătorului vehiculului, cât şi a pasagerilor acestuia, în cazul producerii unui 

accident de circulaţie. „Portul centurii de siguranţă este o modalitate eficientă de a evita rănirea 

gravă în caz de accident. Nu necesită o tehnologie specială şi este prevăzută în toate 

autovehiculele. Începând cu 2006, în UE, portul centurii de siguranţă este obligatoriu în toate 

vehiculele”, se menționează pe site-ul Comisiei Europene. 

Neutilizarea centurii de siguranţă este cea de-a doua cauză de deces în accidentele rutiere, 

după viteza excesivă şi înaintea conducerii în stare de ebrietate. Potrivit unui studiu privind 

siguranţa rutieră, realizat de UE în 2008 (Brussels, SEC (2008) 351/2 – FULL IMPACT 

ASSESSMENT), aplicarea unor măsuri care să sporească gradul de utilizare a centurii de 

siguranţă ar putea salva, în fiecare an, până la 7300 de vieţi pe şoselele din UE. 

Airbagul nu poate înlocui centura de siguranţă. Neutilizarea centurii de siguranţă pe locurile 

din spate are, în caz de accident, efecte de neimaginat. În fiecare an, între 8 si 15 persoane care 

călătoresc pe locurile din faţă sunt rănite mortal de către persoanele care călătoresc pe locurile din 

spate şi care nu poartă centura de siguranţă. Forţa impactului depăşeşte de 30 de ori greutatea 

corpului. 

În cazul unui accident produs la o viteză relativ mică, 45 km/h, persoanele care se află în 

autoturisme şi nu poartă centura de siguranţă pot fi aruncate afară din maşină cu o forţă de 30 de 

ori mai mare decât greutatea proprie.  

În Republica Moldova, obligativitatea utilizării centurii de siguranţă este stipulată în 

Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2009. Cu toate 

acestea, până în prezent, în Republica Moldova nu au fost efectuate studii care să releve procentul 

de utilizare a centurilor de siguranţă. 

  

Recomandări privind utilizarea centurii de siguranţă: 

- şoferul şi pasagerii trebuie să poarte centura de siguranţă, indiferent de drum şi de 

circumstanţe; 

- şoferul trebuie să se asigure că toţi pasagerii poartă centura de siguranţă, înainte de pornirea 

autovehiculului; 

- centura trebuie sa fie bine aşezată, cu linia ventrală cât mai jos posibil, pe şolduri, şi nu pe 

abdomen, iar cea diagonală trebuie trecută peste piept şi să traverseze umerii; 

- centura nu trebuie strânsă exagerat; 

- şoferul trebuie să evite purtarea unor haine care micşorează eficacitatea centurii sau utilizarea 

centurii în mod necorespunzător (răsucită, cu textura materialului deteriorată, cu prinderi 

defecte etc.); 

- centura nu trebuie lăsată largă peste corp, aceasta trebuie să fie mulată pe corp; 

- pasagerii trebuie să ocupe cu prioritate locurile din autovehicul care sunt prevăzute cu centuri 

de siguranţă, cu excepţiile prevăzute de lege. 
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 Grupul III: prioritatea – alcoolul şi alte substanţe cu efecte similare 

În cazul consumului de alcool sau al altor substanţe cu efecte similare (medicamente, droguri 

etc.), pe lângă cei doi factori menţionaţi supra (viteza și centura de siguranță), mai intervine şi 

abstinenţa, care depinde de capacitatea de autocontrol a utilizatorilor. 

Acţiuni care se propun: 

1. Revizuirea legislaţiei privind conducerea sub influenţa alcoolului: 

a) eficientizarea sancţiunilor legale pentru conducerea sub influenţa consumului de alcool, cu  

diferenţierea acestora în funcţie de gradul de alcoolemie şi de comiterea repetată a faptei în decurs de 

un an; 

b) modificarea legislaţiei, ca în perioada sărbătorilor oficiale sau a zilelor nelucrătoare sistemul de 

penalizare să se dubleze; 

c) îmbunătăţirea măsurilor legislative cu privire la consumul de alcool de către pietoni, căruţaşi şi 

biciclişti, atunci când se deplasează pe drumurile publice. 

2. Îmbunătăţirea educaţiei rutiere, prin campanii de comunicare şi prevenire cu privire la rolul 

consumului de alcool în producerea accidentelor: 

a) educarea atitudinilor negative de a conduce sub influenţa alcoolului ca parte din sistemul 

de învăţământ; 

b) implementarea cursului Conducerea fără influenţa alcoolului în şcolile de şoferi; 

c) desfăşurarea sistematică a campaniilor împotriva utilizării alcoolului în timpul conducerii 

autovehiculelor; 

d) desfăşurarea de campanii de educare şi prevenire adresate bicicliştilor, căruţaşilor şi pietonilor 

care se deplasează sub influenţa alcoolului; 

e) informarea bicicliştilor şi pietonilor asupra riscului crescut de a deveni victime ale accidentelor 

rutiere, în cazul deplasărilor pe drumurile publice sub influenţa alcoolului. 

3. Îmbunătăţirea sistemului de impunere a legii: 

a) echiparea poliţiei rutiere cu tehnică de specialitate, în vederea depistării pe loc a consumului de 

alcool al şoferilor din trafic; 

b) realizarea de verificări în trafic a conducătorilor auto pentru consumul de alcool şi de alte 

substanţe cu efect similar, ca măsură standard de verificare; 

c) sporirea controalelor poliţiei rutiere asupra tuturor categoriilor de participanţi la trafic sub 

influenţa consumului de alcool. 

4. Cea mai bună practică este sistemul de blocare a aprinderii motorului, la detectarea alcoolului 

(Alcolock). Se estimează că alcoolul contribuie în proporţie de 20-25% la accidentele cu răniri 

grave şi mortale. Sistemul de blocare a aprinderii motorului, la detectarea alcoolului, sau 

„alcolock”, este un dispozitiv electronic care împiedică pornirea unui autovehicul în cazul în care 

conducătorul auto a băut prea mult. Pentru a stabili concentraţia de alcool în sânge, conducătorul 

auto trebuie să sufle într-un detector de alcool înainte de a porni motorul şi apoi, în momente alese 

în mod aleatoriu, în timp ce conduce. Dispozitivul „alcolock” face adesea parte dintr-un program de 

prevenire mai larg, incluzând asistenţă medicală şi psihologică. Acesta îşi are originea în SUA, 

Australia, Canada. În Europa, Suedia a introdus „alcolock” cu peste zece ani în urmă. Recent, au 

existat proiecte-pilot şi în alte ţări europene, inclusiv în Belgia, Norvegia şi Spania. Riscul 

producerii de accidente cu victime la autovehiculele echipate cu dispozitivul „alcolock” scade cu 

aproximativ 50%.  
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CREEAZĂ!  

Realizează sarcina conform inițialelor: 

D – defineşte activitățile necesare pentru prevenirea infracțiunilor/contravențiilor în traficul 

rutier;  

E – enumeră opţiunile acestor activități; 

C – colectează informaţiile necesare despre opţiuni;  

I – investighează aspectele pro şi contra referitoare la opţiunile enumerate;  

D – decide care este cea mai bună variantă;  

E – elaborează un plan de acțiuni destinat tinerilor, cu referire la prevenirea infracțiunilor/contravențiilor în 

traficul rutier. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Lecţia nr. 2. 
 

INVITAȚIE LA DISCUȚIE! Numește trei acțiuni realizate de tineri, care presupun 

atenția în trafic, pentru campania Atent în trafic. 
 

 
 

Anexa 3.  

STUDII DE CAZ 

 

Studiul de caz nr. 1.  
Analiza situației accidentare realizată pentru anul 2020 indică asupra faptului 

că majoritatea accidentelor rutiere înregistrate pe teritoriul Republicii 

Moldova se produc în municipiul Chișinău (aproximativ 45-48%). Din 

numărul total de accidente rutiere înregistrate în municipiul Chișinău, 75-

80% sunt cu implicarea pietonilor. 

 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

 

1. Ce acțiuni ar trebui realizate pentru reducerea numărului de accidente rutiere cu 

implicarea pietonilor? 

2. Este suficientă informația prezentată în analiza situației accidentare sau sunt necesari și 

alți indicatori, pentru planificarea activităților de prevenire? 

3. Sunt suficiente, în acest scop, doar activitățile de prevenire a evoluției fenomenului 

accidentar? 

4. Ce recomanzi tu poliției rutiere și pietonilor? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Studiul de caz nr. 2.  
O familie din localitate, care se întorcea din ospeție, a avut de suferit în urma unui tragic accident 

rutier – soția și cei doi copii au decedat pe loc. Soțul a urcat în stare de ebrietate la volanul 

automobilului propriu, tu ai văzut cum a urcat cu greu în mașină, dar...  

 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

1.  Cum s-a ajuns aici? 

2. Ce consecințe nu au fost prevăzute de familie? 

3. Cum ai fi procedat tu în locul tânărului martor? 

4.  Ce mesaj ai tu pentru cei care urcă la volan în stare de ebrietate? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Anexa 4.  

 

FIȘĂ DE EVALUARE 

 

1.  

1. Prezintă în spațiul rezervat, printr-un desen, îndemnul FII ATENT ÎN CIRCULAȚIE! 

 

 

 

 

 

2. Argumentează în spațiul rezervat importanța cunoașterii cadrului legal în prevenirea 

infracțiunilor/contravențiilor în traficul rutier. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Problema asigurării securităţii circulaţiei rutiere devine tot mai acută, căpătând o 

importanţă socială majoră odată cu intensificarea traficului rutier şi sporirea rolului 

acestuia în economia naţională. Alături de starea tehnică a unităţilor de transport şi de 

dotarea lor cu mijloace de securitate pasivă, întreţinerea arterelor rutiere în stare 

corespunzătoare şi amenajarea lor cu mijloace tehnice de dirijare a circulaţiei, un rol important , în 

sistemul siguranţei rutiere, îi revine factorului uman, exprimat prin nivelul de disciplină al 

participanţilor la trafic. 

Gradul redus de siguranţă rutieră diminuează esenţial atractivitatea ţării pe plan european, în 

contextul dezvoltării traficului internaţional, turismului şi al altor ramuri ale economiei. 

În contextul dezideratului Republicii Moldova privind aderarea la Uniunea Europeană, un rol 

important revine modernizării sectorului transporturilor, în special sub aspectul sporirii securităţii 

traficului rutier.  

În această ordine de idei, în luna martie a anului 2010, Republica Moldova a semnat rezoluţia 

ONU privind declararea anilor 2011-2020 „Decada acţiunilor în domeniul siguranţei rutiere” şi şi-a 

asumat responsabilităţile ce decurg din aceasta, printre care şi obiectivul de a reduce cu 50% 

numărul deceselor ca urmare a accidentelor până în anul 2020. 
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Pornind de la gravitatea problemelor cu care se confruntă Republica Moldova la acest capitol, 

Guvernul, prin Hotărârea nr. 1214 din 27 decembrie 2010, a aprobat Strategia naţională pentru 

siguranţă rutieră, care stabileşte drept obiectiv prioritar constituirea unei baze pentru o politică de 

siguranţă rutieră eficientă şi durabilă, ce include organizarea domeniului siguranţei rutiere din 

punct de vedere strategic şi instituţional, crearea unui sistem eficient de management în domeniul 

siguranţei traficului rutier, precum şi creşterea gradului de conştientizare a siguranţei rutiere la 

nivel naţional. 

Potrivit datelor din Sistemul informațional automatizat „Registrul accidentelor rutiere”, pe 

parcursul a trei luni ale anului 2021, s-au înregistrat 451 de accidente în traficul rutier, în rezultatul 

cărora 43 de persoane au decedat, iar altele 511 au fost traumatizate.  

Evoluția situației accidentare în perioada 2018-2021 are caracter descendent, fiind înregistrată 

o descreștere cu: 

- 6,04% la numărul accidentelor în traficul rutier; 

- 31,75% la numărul persoanelor decedate; 

- 9,87 % la numărul persoanelor traumatizate. 

Astfel, comparând datele generalizate cu datele din perioada analogică a anului precedent, 

atestăm o creștere a numărului accidentelor înregistrate și a persoanelor traumatizate, iar la 

capitolul decese se menține un nivel scăzut, după cum urmează, cu: 

+4,16% la numărul de accidente înregistrate; 

-31,75% la numărul de persoane decedate; 

+7,35% la numărul de persoane traumatizate. 

Poliția întreprinde mai multe măsuri pentru a răspunde la aceste provocări şi ameninţări, astfel 

încât măsurile specifice să fie adaptate şi să corespundă concret necesităţii de prevenire eficientă şi 

de combatere efectivă a fenomenului infracţional acționând în sprijinul comunităţii şi pe baza 

exclusivă a legii. 

Deoarece săvârșirea infracțiunilor poate constitui o ameninţare la adresa siguranţei 

cetățeanului, în mod implicit, se determină luarea unor măsuri corespunzătoare pentru prevenirea, 

descoperirea şi contracararea tuturor formelor de manifestare infracţională. 

Pentru asigurarea succesului activităților de prevenire a criminalității, garantarea durabilității 

și a rezultatelor pozitive constante, toate activitățile Poliției trebuie bine planificate, pregătite, 

implementate și analizate. Astfel, această abordare strategică permite îmbunătățirea planificării 

acţiunilor concrete, gestionarea corectă a resurselor umane, eficientizarea logisticii și îmbunătățirea 

performanței în prevenirea criminalității. 

  

Termen-cheie Explicația 

 

Contravenție Fapta, acţiunea sau inacţiunea ilicită, cu un grad de pericol social mai 

redus decât infracţiunea, săvârşită cu vinovăţie, care atentează la 

valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de Codul 

contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 şi este pasibilă 

de sancţiune contravenţională. 

Infracțiune  O faptă (acţiune sau inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea 

penală, săvârşită cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală. 

Accident în traficul 

rutier 

Eveniment produs ca urmare a încălcării normelor de siguranţă a 

traficului rutier, în care au fost implicate unul sau mai multe vehicule 

aflate în circulaţie pe un drum public, în urma căruia a rezultat 

vătămarea sănătăţii, integrităţii corporale, decesul uneia sau al mai 

multor persoane ori a fost cauzat un prejudiciu material. 

Agent de circulaţie Persoană abilitată cu funcţii de reglementare şi de control asupra 

traficului rutier pe drumurile publice. 



 

96 
 

                                    

                                   IMPORTANT DE REȚINUT! 

 

În fiecare an pe 22 septembrie, oamenii din întreaga 

lume se adună pentru a marca „Ziua fără Mașini” și a 

promova alternative la automobilul personal sau de 

serviciu. Sute de orașe își închid centrele circulației 

auto, mersul pe jos, bicicleta, transportul public și alte 

forme de deplasare fiind încurajate. 

Deși evenimentul are ca punct de plecare Europa (unde 

a avut loc pentru prima dată în 1998, în Franța) 

popularitatea „Zilei Mondiale fără Mașini” a depășit cu 

mult granițele bătrânului continent: anul acesta, 1.544 

de localități din peste 40 de țări de pe 3 continente au 

ales să promoveze alternativele mai puțin poluante la 

automobil.  
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total, 606, 
61%

patrimoniale, 
383, 39%

Infrac?iuni

Subiectul 5. Prevenirea infracțiunilor patrimoniale 

La sfârșitul lecțiilor, elevii: 

- vor identifica cauzele infracțiunilor patrimoniale, în baza analizei informațiilor prezentate; 

- vor argumenta importanța cunoașterii măsurilor de prevenire a infracțiunilor patrimoniale, 

studiind materialul propus;  

- vor demonstra atitudine civică în prevenirea infracțiunilor patrimoniale; 

- vor evalua acțiunile corecte ale unui tânăr privind protecția bunurilor personale sau ale celor 

apropiați. 

 

Lecţia nr. 1. 

 

Sarcină de lucru: Identifică în imaginea 

alăturată aspectele pozitive și negative ale 

prezenței agentului de patrulare în traficul 

rutier.  

 

 

 

Prezența agentului de patrulare în traficul rutier  

Aspecte pozitive  Aspecte negative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXE 

 

Anexa 1. 

 Conform datelor statistice, pe parcursul a 12 luni ale anului 2020, în Republica Moldova, de 

către minori şi cu participarea acestora, au fost săvârșite 606 (664 – în anul 2019) infracțiuni, față 

de perioada analogică a anului precedent.  

      Analiza aspectului criminalității juvenile pentru anul 2020 denotă că infracțiunile 

patrimoniale au fost săvârșite în număr de 383, dintre care: 

- tâlhării – 2 (2019 – 10, -80%); 

- jafuri – 40 (2019 – 39, +2,56%); 

- furturi – 341 (2019 – 412, -17,2%). 

 Astfel, reiese că aproximativ 40% din 

totalul infracțiunilor săvârșite de către 

minori în anul 2020 sunt infracțiuni 

patrimoniale. Totodată, au fost 

documentate în privința minorilor 76 

(106 – în anul 2019) de procese-verbale în 

temeiul art. 105 al Codului contravențional 

(Sustragerea în proporţii mici din avutul 

proprietarului prin furt, însușire, 

delapidare, abuz de serviciu sau 

escrocherie). 
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Astfel, circa 500 de copii au fost implicați în fenomenul furturilor din avutul patrimoniului (penal și 

contravențional). 

 

GÂNDEȘTE CRITIC! Analizează datele din diagramă și realizează următoarele 

sarcini: 

 

- numește tipul de infracțiuni care a predominat în 2020, din numărul total înregistrat;  

______________________________________________________________________ 

- identifică principalele infracțiuni patrimoniale săvârșite de către tineri în anul 2020; 

________________________________________________________________________________ 

- prezintă propriul punct de vedere în legătură cu faptul că furturile predomină în rândul 

delincvenței juvenile _____________________________________________________________ 

     

Anexa 2. 

Termen-cheie Explicația 

Copil O persoană este considerată copil din momentul naşterii până la vârsta 

de 18 ani. 

Înșelăciune sau fraudă  Este o acțiune pedepsită penal, caracterizată prin înșelarea cuiva în mod 

deliberat/cu intenție, pentru a obține un beneficiu ilegal. 

Furt Este o infracţiune care constă în sustragerea pe ascuns a bunurilor din 

avutul proprietarului. 

Jaf Este o sustragere deschisă a bunurilor din avutul proprietarului, când 

făptuitorul înţelege că este observat de proprietar sau de alte persoane, 

care îşi dau bine seama că el săvârşeşte o sustragere. 

Tâlhărie 

 

Este un atac însoţit de violenţă periculoasă pentru viața sau sănătatea 

persoanei sau ameninţarea persoanei de a i se aplica o astfel de violență, 

în scopul sustragerii bunurilor. 

Escrocherie  Este o infracțiune care constă în înşelarea unei persoane prin mijloace 

frauduloase, în scopul obţinerii unor profituri. 

Extorcare sau şantaj  Este o infracţiune ce constă în pretenţia infractorului de a i se transmite 

anumite bunuri, valori materiale sau dreptul asupra lor. 

 

Anexa 3. 

 
 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_penal
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8En%C8%99elare&action=edit&redlink=1
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Sarcină de lucru: Completează tabelul, consultând Codul penal al Republicii Moldova. 

 

Denumirea  Infracțiunea Răspunderea 

penală  

Posibilități de preîntâmpinare 

a unor astfel de infracțiuni 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

E BINE SĂ ȘTII!  

 

Sloganul Zilelor Mondiale ale 

Patrimoniului în Republica Moldova, 

ediția din anul 2020, a fost 

Patrimoniu și educație: să învățăm 

pentru viață! 

 

 

Lecţia nr. 2. 

 

          Anexa 4.  

STUDIU DE CAZ 

 

 

În spațiul online au apărut unele informații potrivit cărora testele de bacalaureat din acest an 

sunt vândute la un preț de 110-350 de euro. Cei care vor să beneficieze de aceste servicii urmează să 

achite suma integrală (înainte de a primi vreo confirmare în privința veridicității serviciilor prestate), 

să trimită fotografii ale buletinului de identitate și să anexeze un selfie pe fundal deschis. 

Canalul de telegram care ar presta aceste servicii a stabilit următoarea listă de prețuri: 
# nota 5 – 110 euro pentru o disciplină; 

# nota 6 – 150 de euro pentru o disciplină; 

# nota 7 – 190 de euro pentru o disciplină; 



 

100 
 

# nota 8 – 230 de euro pentru o disciplină; 

# nota 9 – 290 de euro pentru o disciplină; 

# nota 10 – 350 de euro pentru o disciplină. 

În mesaj, se stipulează că lucrul începe după achitarea plății integrale.  
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Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

- În ce constă infracțiunea descrisă în studiul de caz? 

_______________________________________________________________________________________ 

- Care articol se va aplica în cazul acestei infracțiuni? 

_______________________________________________________________________________________ 

- Care sunt instituțiile statului ce ar trebui vizate în acest caz? Din ce cauză? 

_______________________________________________________________________________________ 

- Formulează o recomandare, un sfat pentru elevii din clasa a XII-a, prinși în emoțiile examenului național 

de BAC. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
FIȘE DE LUCRU 

 

Fișa de lucru nr. 1. 

Completează tabelul de mai jos cu informația solicitată. 

 

Identifică situații din viață 

când au fost afectate bunurile 

personale/naționale sau ale 

persoanelor apropiate. 

Cum ai procedat atunci, 

pentru a le depăși? 

Cum ai proceda acum? 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Fișa de lucru nr. 2. 

 

Imaginează-ți că ai posibilitate, în aeroport, să ghidezi tinerii admiși la studii în străinătate, pentru a-

i informa cum să-și protejeze bunurile personale și bunurile persoanelor apropiate.  

Sarcină de lucru: Prezintă trei recomandări pentru tinerii aflați în diverse circumstanțe. 

 

Recomandări pentru tinerii aflați în mijloacele de transport public:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Recomandări pentru tinerii aflați în stradă: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Recomandări pentru tinerii prezenți pe rețelele de socializare: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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INVITAȚIE LA CREAȚIE! 

                        Graficul T 

Ce are de câştigat tânărul care ştie şi poate să-şi 

gestioneze bunurile personale. 

Ce are de pierdut tânărul care nu-şi poate 

gestiona bunurile personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dreptul la proprietate este un drept esențial. Urmare a evaluării situației criminogene, pe 

parcursul ultimilor ani, se atestă o ușoară descreștere, cu toate acestea, din numărul total de 

infracțiuni comise, circa 50% le constituie infracțiunile contra patrimoniului.  

Cu referire la genul infracțiunilor patrimoniale, în top se mențin constant furturile, îndeosebi ale 

averii personale. În pofida faptului că se atestă o descreștere a numărului de cazuri înregistrate, totuși 

prevalează un număr impunător de infracțiuni de acest gen, fapt care indică asupra situației fenomenului per 

ansamblu. 

După locul comiterii furturilor averii personale, se constată că cele mai multe infracțiuni au fost 

săvârșite în case particulare/apartamente, urmate de furturile din mijloace de transport, în instituții de 

învățământ și pe străzi. 

Totodată, fiind efectuată o analiză a obiectului atentării, s-a stabilit că, din numărul total de 

infracțiuni contra patrimoniului, un procent major de sustrageri îl constituie mărfurile de larg consum, banii, 

bijuteriile şi tehnica audio/video sau de calcul. Mai mult ca atât, genul dat de infracțiuni este în creștere 

continuă. Astfel, odată cu punerea în aplicare a măsurilor de urgență, în mare parte, activitățile au trecut în 

regim online, ceea ce dă posibilitate infractorilor de a trece la o nouă formă de furt. Furtul îl putem întâlni și 

atunci când ni se preia ideea noastră și este prezentată ca a sa; inclusiv în cazul dreptului de autor. 

       

Pentru comiterea INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI, persoanele vinovate 

sunt atrase la răspunderea penală conform următoarelor articole: 

Articolul 186. Furtul  

Articolul 187. Jaful 

Articolul 188. Tâlhăria 

Articolul 189. Şantajul 

Articolul 190. Escrocheria 

Articolul 191. Delapidarea averii străine 

Articolul 192. Pungăşia 

Articolul 192
1
. Răpirea mijlocului de transport 

Articolul 192
2
. Răpirea mijlocului de transport cu tracţiune animală, precum şi a animalelor 

de tracţiune 

Articolul 193. Tulburarea de posesie 
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Articolul 194. Însuşirea sau utilizarea ilicită a energiei electrice, termice sau a gazelor naturale 

Articolul 196. Cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere 

Articolul 197. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor 

Articolul 199. Dobândirea sau comercializarea bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute 

pe cale criminală 

Articolul 199
1
. Deteriorarea sau distrugerea bunurilor de patrimoniu cultural 

Articolul 199
2
. Efectuarea lucrărilor neautorizate în siturile arheologice sau în zonele cu 

potenţial arheologic 

Articolul 199
3
. Tăinuirea sau păstrarea ilegală a bunurilor arheologice mobile 

Articolul 199
4
. Comercializarea neautorizată a bunurilor arheologice mobile şi a bunurilor 

culturale mobile clasate 

Articolul 199
5
. Accesul neautorizat cu detectoare de metale sau cu alte aparate de teledetecţie 

și utilizarea lor în siturile arheologice sau în zonele cu potențial arheologic 

 
Sustragerea proprietății este o luare intenționată şi contrar legii a bunurilor din avutul 

proprietarului, indiferent în folosul cui se face aceasta. Sustragerea poate fi efectuată în mai multe moduri: 

furt, jaf, tâlhărie, escrocherie, însuşire, delapidare sau abuz de serviciu. În funcție de modul de comitere a 

sustragerii, sunt stabilite infracţiuni concrete în Codul penal. 

Sustragerea se consideră pe ascuns în cazurile când:  

1. se săvârşeşte neobservată atât de proprietarul bunurilor, cât şi de alte persoane; 

2. făptuitorul este observat, însă el nu ştie despre aceasta;  

3. deşi făptuitorul este văzut de unele persoane şi el conştientizează acest lucru, crede totuşi că acestea 

nu-şi dau seama că fapta lui ar fi o sustragere. 

Nu este jaf actul comis în prezenţa complicilor sau în prezenţa unor persoane de care făptuitorul este 

convins că nu-l vor împiedica să săvârşească infracţiunea şi nu-l vor denunţa din anumite motive (fie că este 

o rudă a lui, fie că este o altă persoană, de a cărei loialitate este convins). Spre deosebire de furt, jaful se 

consideră o infracțiune mai periculoasă, deoarece jefuitorul acţionează cu o mai mare impertinenţă. 

Spre deosebire de alte moduri de sustragere, tâlhăria este considerată o infracţiune consumată, indiferent de 

faptul dacă făptuitorul a reuşit să sustragă bunurile sau nu. Pentru aceasta, este suficientă aplicarea sau 

ameninţarea cu aplicarea unei violențe periculoase pentru viața sau sănătatea persoanei (de exemplu, 

vânzarea unui inel de cupru la un preț mare, înşelând cumpărătorul că ar fi din aur).  

Escrocheria poate fi comisă şi abuzând de încrederea pe care o are păgubaşul faţă de făptaş. De 

exemplu, o persoană vine la magazinul din localitate şi cumpără în rate un frigider. După aceasta, abuzând 

de încrederea proprietarului magazinului, mult timp nu a plătit rata lunară, şi-a schimbat locul de trai fără să 

comunice despre aceasta. Un moment important, în escrocherie, este faptul că partea păgubaşă, fiind înşelată 

sau încrezându-se abuziv în răufăcător, îi transmite acestuia benevol bunurile. 

Cea mai periculoasă formă a şantajului este dobândirea avutului, însoţită de răpirea sau de 

ameninţarea cu răpirea proprietarului, a rudelor sau a apropiaţilor acestuia.  

Tâlhăria se deosebeşte de extorcare prin aceea că prima se consumă într-un timp scurt, pe când 

extorcarea presupune o amânare, o tergiversare a acțiunii. 

Atentarea la proprietate poate să se manifeste şi prin nimicirea sau deteriorarea avutului 

proprietarului. Aceasta constituie o infracţiune numai în cazul dacă a fost săvârşită prin incendiere sau 

printr-o altă metodă ce prezintă pericol social (de exemplu, prin explozie). De asemenea, nimicirea sau 

deteriorarea proprietății este o infracţiune care, deşi nu a fost săvârşită prin metode periculoase, a cauzat 

victime omeneşti, pagube importante sau alte urmări grave. 

În asemenea cazuri, poți depune o plângere la poliția din sectorul unde locuiești sau sună la 

telefonul unic de urgență 112, dând inclusiv cele mai mici detalii pentru identificarea persoanei care a 

atentat la proprietatea ta. 
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Subiectul 6. Prevenirea infracțiunilor contra păcii și securității statului  

La sfârșitul lecțiilor, elevii: 

- vor identifica cauzele/factorii infracțiunilor contra păcii și securității statului în baza analizei 

informațiilor prezentate; 

- vor argumenta importanța cunoașterii măsurilor de prevenire a infracțiunilor contra păcii și securității 

statului, studiind materialul propus;  

- vor conștientiza necesitatea atitudinii civice în prevenirea infracțiunilor contra păcii și securității 

statului; 

- vor elabora recomandări destinate tuturor tinerilor lumii, cu scopul de a preveni infracțiunile contra păcii 

și securității statului. 

Lecţia nr. 1. 
Anexa 1. 

 
 

Sarcină de lucru: Cu referire la acest simbol-imagine:  

- stabilește cuvântul-cheie______________________________________________________  

- amintește-ți semnificația lui_________________________________________________ 

- propune idei pentru completarea acestui simbol sau pentru înlocuirea lui, argumentându-ți 

opţiunea. _________________________________________________________________ 

Anexa 2. 

 

TERORISM Fenomen cu un grad înalt de pericol social, caracterizat printr-o ideologie 

radicală şi o practică de influenţare prin violenţă a luării unor decizii de către 

autorităţi şi instituţii publice.  

EXTREMISM Atitudinea, doctrina unor curente politice, care, pe bază de teorii, idei sau opinii 

extreme, caută, prin măsuri violente sau radicale, să impună programul lor. 

GENOCID Acte comise cu intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un grup național, 

etnic, rasial sau religios. 

 

MERCENAR 

Ostaș angajat cu leafă într-o armată, persoană care, pentru bani sau pentru unele 

avantaje materiale, face orice fel de servicii.  

CRIME ÎMPOTRIVA 

UMANITĂȚII 

Acte comise în cadrul unui atac sistematic pe scară largă, îndreptat împotriva 

populațiilor civile. 

CRIME DE RĂZBOI Acte comise care încalcă dreptul oamenilor în timpul războiului. 

REFUGIAT  (Persoană) care s-a retras undeva sau la cineva spre a se adăposti, spre a găsi 

sprijin sau ocrotire în fața unei primejdii, a unei neplăceri etc.  



 

105 
 

Sarcină de lucru: Analizează Anexa 2. și identifică factorii ce comportă pericol pentru stat, iar prin 

asociere, pentru societate şi pentru mine, ca personalitate. 

FACTORII DE RISC 

Pentru stat Pentru societate Pentru mine ca personalitate 

  

 

 

 

 

 

Anexa 3. 

În conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, devotamentul faţă de ţară este sacru. Sistemul 

organelor securităţii statului se constituie din Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul de Protecţie şi 
Pază de Stat, Poliţia de Frontieră, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, precum şi 

din instituţiile de învăţământ şi din alte instituţii şi organizaţii nemilitarizate ale organelor securităţii statului. 

Cetăţenii şi asociaţiile obşteşti ale acestora acordă sprijin organelor securităţii statului în îndeplinirea 
atribuţiilor ce le revin. 

Prin ameninţări la adresa securităţii statului, se înţelege ansamblul de acţiuni, condiţii şi factori ce 

comportă pericol pentru stat, societate şi personalitate. 

 Pericol deosebit pentru securitatea statului prezintă: 
a) acţiunile îndreptate spre schimbarea prin violenţă a regimului constituţional, subminarea sau 

suprimarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării;  

b) activitatea ce contribuie, în mod direct sau indirect, la desfăşurarea de acţiuni militare contra ţării sau 
la declanşarea războiului civil; 

c) acţiunile militare şi alte acţiuni violente care subminează temeliile statului; 

d) acţiunile care favorizează apariţia de evenimente extraordinare în transporturi, telecomunicaţii, la 

unităţile economice şi la cele de importanţă vitală; 
e) spionajul, transmiterea informaţiilor ce constituie secret de stat altor state, precum şi obţinerea ori 

deţinerea ilegală a informaţiilor ce constituie secret de stat în vederea transmiterii lor unor state străine sau 

structuri anticonstituţionale; 
f) trădarea manifestată prin acordarea de ajutor unui stat străin în desfăşurarea activităţii ostile împotriva 

Republicii Moldova; 

g) acţiunile care au ca scop răsturnarea prin violenţă a autorităţilor publice legal alese; 
h) acţiunile care lezează drepturile şi libertăţile constituţionale ale cetăţenilor, ce pun în pericol 

securitatea statului; 

i) pregătirea şi comiterea actelor teroriste, atentatelor la viaţa, sănătatea şi inviolabilitatea persoanelor 

oficiale supreme din republică, a oamenilor de stat şi a fruntaşilor vieţii publice din alte state, aflaţi în 
Republica Moldova; 

j) sustragerea de armament, muniţie, tehnică de luptă, materii explozive, radioactive, substanţe 

otrăvitoare, substanțe stupefiante, toxice şi de altă natură, contrabanda cu acestea, producerea, folosirea, 
transportarea şi păstrarea lor ilegală, dacă prin aceasta sunt lezate interesele de asigurare a securităţii 

statului; 

k) constituirea de organizaţii sau grupări ilegale care pun în pericol securitatea statului sau participarea la 
activitatea acestora; 

l) cazurile de crimă organizată şi/sau corupţie care subminează securitatea statului. 

 

Anexa 4.  

STUDII DE CAZ 

 

Studiul de caz nr. 1.  

SIS, în cooperare cu alte instituții și parteneri din străinătate, a identificat și reținut 
zeci de moldoveni care au luptat în calitate de mercenari în conflictul armat din estul 

Ucrainei. Dacă în Republica Moldova aceste persoane cad sub incidența articolului 

cu privire la mercenari din Codul penal, în Ucraina mercenarii sunt cercetați în baza 
articolului cu privire la terorism. Circa 70% din mercenarii moldoveni care luptă în Donbas provin din 
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familii social-vulnerabile și nu au un loc de muncă. De regulă, persoanele sunt convinse să lupte în Donbas 

din motive financiare. 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

1. Cine sunt mercenarii și din ce cauză prezintă pericol pentru stat? 

2. Care sunt cauzele ce determină vulnerabilitatea populației pentru acest gen de ocupații? 

3. La ce consecințe juridice se pot aștepta persoanele înrolate în calitate de mercenari în estul Ucrainei? 
4. Cum ai fi procedat tu, dacă ai fi primit propunerea de a te înrola în calitate de mercenar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Studiul de caz nr. 2.  
O femeie din Marea Britanie, care se întorcea din luna de miere petrecută în Turcia, a fost interogată 

de poliţie după ce personalul din avionul în care se afla a raportat că doamna citea o carte despre arta siriană. 

„Eram complet nevinovată, m-am simţit ca o infractoare”, avea să mărturisească Faizah în faţa presei. 

În spatele acestei alarme false, pot fi decriptate nu doar excesul de zel al persoanelor responsabile de 
siguranţa cetăţenilor, ci și panica celor care întrezăresc ameninţarea teroristă peste tot. Impresia generală este 

că Europa se confruntă în prezent cu un val de atentate unic în toată istoria ei.  

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

1. Din ce cauză s-a ajuns aici? 

2. Care sunt cauzele ce au determinat interogarea femeii de către poliție? 

3. Ce consecințe s-a dorit a fi prevăzute de către poliție? 
4. Cum ai fi procedat tu, ca membru al echipajului aeronavei în care zbura femeia? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Studiul de caz nr. 3. Ororile de la Bucea (Ucraina, 2022) 
https://www.youtube.com/watch?v=IbVe8VbyXGU 

https://www.youtube.com/watch?v=OhRbnZuiopo 

 

Cu referire la acest caz, prezentat în videouri, răspunde la întrebările de mai jos. 

1. Ce termen-cheie ați desprins din această secvență video? 

2. Care sunt cauzele ce au determinat aceste orori? 

3. Ce consecințe s-a dorit a fi prevăzute de către populația locală? 
4. Cum ar fi putut ajuta statul populația, în această situație? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://www.theguardian.com/books/2016/aug/04/british-woman-held-after-being-seen-reading-book-about-syria-on-plane
https://www.youtube.com/watch?v=IbVe8VbyXGU
https://www.youtube.com/watch?v=OhRbnZuiopo


 

107 
 

 Anexa 5. 

Simbolul 1. Drapelul Reichului German 

În 1933, național-socialiștii au îndepărtat imediat toate urmele culorilor naționale 

republicane „negru, roșu și auriu” din simbolurile naționale și au reintrodus culorile 
naționale imperiale „negru, alb și roșu”. Hitler a citit steagul după cum urmează: 

„Pânza roșie, culoarea justiției sociale de fier, albul, entuziasmul nostru sacru 

național și svastica, simbol al muncii”.  
Svastica este o cruce cu patru brațe la fel de lungi, uniform înclinate. Pot 

indica spre dreapta sau spre stânga, dreapta, acută, unghi plat sau curbat și pot fi conectate cu cercuri, linii, 

spirale, puncte sau cu alte ornamente . Astfel de semne, cele mai vechi din aproximativ 10.000 î.Hr. BC, au 
fost găsite în Asia și în Europa, mai rar în Africa și America.  

În secolul al XIX-lea, etnologii au descoperit svastica în diferite culturi antice. Unii au transfigurat-o 

ca simbol al unei presupuse rase indo-europene a „arienilor ”. Mișcarea germană völkisch a interpretat 

„zvastica” fiind antisemită și rasistă. În urma acesteia, național-socialiștii au făcut o svastică înclinată spre 
dreapta și înclinată la 45 de grade, ca simbol al NSDAP, în 1920, și o componentă centrală a drapelului 

Reichului german în 1935. Deoarece zvastica reprezintă ideologia, tirania și crimele național-socialismului, 

utilizarea politică a simbolurilor în formă de zvastică a fost interzisă în Germania, Austria și în alte țări, din 
1945. În Germania, zvasticele pot fi afișate numai în conformitate cu secțiunea 86 din Codul penal pentru 

„educație civică” și în scopuri similare.  

             

 Simbolul 2. Statul Islamic în Irak și Levant 

Statul Islamic (alternativ: Statul Islamic din Irak și Levant sau Statul Islamic din Irak 

și Siria, abreviat: IS, SI, ISIL și ISIS) este o grupare sunnită și salafistă insurgentă 

afiliată la al-Qaida, activă în Irak și Siria, și un stat (proclamat califat) islamic 
nerecunoscut din punctul de vedere al dreptului internațional, cu capitala la Raqqa 

(Siria). Statul Islamic mai este numit Daeș, după acronimul în limba arabă al 

titulaturii organizației jihadiste ISIL. Acest acronim semnifică, din limba arabă, „cel 
care zdrobește sau calcă în picioare” și se aseamănă cu alt termen, în limba arabă: Dāhis („cel care seamănă 

discordie”). Acronimul este utilizat de populația vorbitoare de limbă arabă. 

Din 2010, ISIL este condus de Abu Bakr al-Bagdadi. Aceasta activează în zone din Siria, Irak, 

Turcia, Liban, Libia, Nigeria, Egipt, Filipine, iar mai nou, și în Arabia Saudită, grupările jihadiste 
declarându-i loialitate lui al-Bagdadi. 

 

Simbolul 3. Panglica Sfântului Gheorghe, simbolurile „Z”, „V” 

  

Pe teritoriul R. Moldova au fost interzise simbolurile „Z”, „V”, precum și panglica Sfântului 

Gheorghe, care reprezintă agresiunea militară a Rusiei asupra Ucrainei. Parlamentul a votat un proiect de 

lege, în acest sens. Astfel, se interzice confecționarea, vânzarea, deținerea, în vederea răspândirii, și 

utilizarea în public a atributelor și simbolurilor folosite în contextul unor acțiuni de agresiune militară, crime 

de război și crime împotriva umanității, precum și al propagandei sau glorificării acestor acțiuni. 

Litera „Z”, din grafia latină, este unul dintre cele câteva simboluri (inclusiv „V” și „O”) pictate pe 

vehiculele militare ale Forțelor Armate Ruse implicate în invazia rusă în Ucraina, în 2022. Ulterior, „Z” a 

devenit un simbol militarist folosit în propaganda rusă și de către civilii ruși, ca semn de susținere a invaziei. 

Ministerul rus al Apărării specifică faptul că simbolul „Z” este o abreviere a expresiei „pentru victorie” (în 

limba rusă – „за победу”), în timp ce simbolul „V” semnifică „puterea noastră rezidă în adevăr” (în limba 

rusă – „сила в правде”) și „sarcina va fi realizată” (în limba rusă – „задача будет выполнена”). Ministerul 

rus al Justiției a sugerat mai târziu sensuri alternative pentru „Z”, inclusiv „pentru pace” (în limba rusă – „за 

https://tv8.md/ru/2022/14/04/panglica-sfantului-gheorghe-interzisa-cu-scandal-in-parlament-comunistul-voronin-mi-i-rusine/198006
https://tv8.md/ru/2022/14/04/panglica-sfantului-gheorghe-interzisa-cu-scandal-in-parlament-comunistul-voronin-mi-i-rusine/198006
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_latin
https://ro.wikipedia.org/wiki/For%C8%9Bele_armate_ale_Federa%C8%9Biei_Ruse
https://ro.wikipedia.org/wiki/Invazia_Rusiei_%C3%AEn_Ucraina_(2022)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rus%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rus%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rus%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rus%C4%83
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мир”), „pentru adevăr” (în limba rusă – „за правду”). Persoanele care vor încălca legea riscă o amendă de la 

4.500 până la 9.000 de lei, iar cele juridice – de la 9.000 până la 18.000 de lei.  

PROVOCARE LA LECTURĂ! 

 

 Războiul care a pus capăt păcii. Drumul spre 1914 (Margaret 

MacMillan, fragment) 

 În multiple feluri, Europa a plătit un preț extrem de scump pentru Marele 

ei Război: prin veteranii care nu și-au mai revenit niciodată psihic sau 

fizic, femeile rămase văduve și copiii deveniți orfani, tinerele care nu 

aveau să-și găsească niciodată un soț, pentru că în război muriseră atâția 

bărbați. În primii ani de pace, noi calamități s-au abătut asupra societății 

europene: epidemia de gripă (probabil un rezultat al răscolirii pământului 

încărcat de microbi din nordul Franței și Belgiei), care a ucis 20 de 

milioane de oameni pe întreg mapamondul; foametea, pentru că nu mai existau bărbați care să 

muncească pământul și nici rețele de transport care să asigure alimentarea piețelor; răzmerițele 

politice, căci extremiștii de stânga și de dreapta făceau uz de forță pentru a-ți realiza scopurile. La 

Viena, cândva unul dintre cele mai bogate orașe ale Europei, angajații Crucii Roșii au fost martori 

la revenirea febrei tifoide, holerei, rahitismului și scorbutului, boli considerate de mult eradicate în 

Europa. Și, după cum s-a și dovedit, de altfel, anii '20 și '30 nu au fost decât un moment de pauză 

în ceea ce mulți numesc acum ultimul Război de Treizeci de Ani al Europei. În 1939, Marele 

Război a primit un nou nume, odată cu izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. Marele 

Război încă își mai face simțită prezența atât fizic, cât și în memoria noastră. Tone de armament 

zac încă îngropate pe câmpurile de luptă și, din când în când, câte o persoană – poate vreun 

fermier ghinionist care ară câmpurile din Belgia – este adăugată pe lista victimelor colaterale. (...) 

Ne mai amintim de acest război și pentru că ridică atâtea întrebări. Cum a putut Europa să 

provoace singură un asemenea dezastru – sieși, dar și lumii întregi? Există multe posibile 

explicații; într-adevăr, atât de multe, încât este dificil să alegi dintre ele. Pentru început, putem 

vorbi despre cursa înarmărilor, despre planuri militare stricte, rivalități economice, războaie 

comerciale, imperialism și goana după acapararea de noi colonii sau despre sistemele de alianțe 

care divizau Europa în tabere beligerante. Ideile și sentimentele treceau adesea dincolo de 

granițele naționale: naționalismul cu detestabilii săi mesageri ai urii și disprețului față de ceilalți; 

temerile față de pierderi posibile sau de revoluție, față de teroriști și anarhiști; speranțele pentru 

schimbare sau o lume mai bună; pretențiile de onoare și bărbăție, ceea ce însemna să nu dai 

înapoi și să nu pari slab; sau darwinismul social, care clasifica societățile umane ca pe niște specii 

și promova o credință nu atât în evoluție și progres, ci, mai degrabă, în inevitabilitatea 

confruntării. Și ce să mai vorbim despre rolul jucat de națiunile individuale și motivațiile acestora: 

ambițiile celor în ascensiune, precum Germania sau Japonia; temerile celor aflate în declin, 

precum Marea Britanie; dorința de revanșă a Franței și Rusiei sau lupta pentru supraviețuire a 

Imperiului Austro-Ungar? În cadrul fiecărei națiuni erau și presiuni interne: o mișcare a clasei 

muncitoare care acționa fățiș; cereri de exercitare a dreptului de vot de către femei sau de 

independență din partea națiunilor supuse sau conflictele dintre clasele sociale, dintre credincioși 

și laici sau dintre armată și civili. Care a fost rolul jucat de toți acești factori în menținerea păcii 

îndelungate a Europei sau în împingerea ei către război? 

Forțe, idei, prejudecăți, instituții, conflicte, toate sunt, cu siguranță, importante. Cu toate 

acestea, mai rămân cei poate mai puțin numeroși, care au zis totuși da, mergem înainte și 

declanșăm războiul, sau cei care, dimpotrivă, au spus nu, trebuie oprit. Unii dintre aceștia erau 

monarhi ereditari cu puteri extinse – kaiserul Germaniei, țarul Rusiei sau împăratul Austro-

Ungariei. Alții – președintele Franței, prim-miniștrii Marii Britanii și Italiei – erau înalți demnitari 

care funcționau în cadrul unor regimuri constituționale. Aceasta a fost tragedia Europei și, în 

retrospectivă, tragedia întregii lumi – faptul că niciunul dintre actorii importanți ai momentului 

1914 nu a fost un lider puternic, cu inițiativă, care să fi avut curajul de a se opune presiunilor ce 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rus%C4%83
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împingeau lumea spre război. Într-un fel, orice explicație a motivelor care au stat la baza 

declanșării Marelui Război trebuie să pună în balanță marile curente ale trecutului și oamenii care 

au fost antrenați în ele, dar care câteodată au schimbat cursul lucrurilor. Este simplu să ridici din 

umeri și să declari că Primul Război Mondial a fost inevitabil, însă acest mod de a gândi este 

periculos, în special într-o perioadă asemenea celei în care trăim acum, care în unele aspecte, nu 

toate, se aseamănă cu lumea dispărută a anilor de dinainte de 1914. Lumea de astăzi se vede 

confruntată cu provocări similare, unele de natură revoluționară, altele de natură ideologică, ca, 

de exemplu, ascensiunea militantismului religios sau mișcările de protest social, iar altele, născute 

din tensiunile create între națiunile aflate în ascensiune și cele în declin, cum sunt China și SUA. 

Trebuie să ne gândim temeinic la felul în care pot izbucni războaiele, dar și la modalitățile prin 

care putem menține pacea. Națiunile se confruntă una cu cealaltă, la fel cum au făcut-o în 1914, în 

ceea ce liderii lor credeau a fi un joc controlat al intimidării reciproce. Cu toate acestea, să nu 

uităm cu câtă ușurință și cât de rapid s-a instaurat războiul în Europa în acele cinci săptămâni de 

după asasinarea arhiducelui. Pe parcursul crizelor precedente, unele la fel de grave ca aceea din 

1914, Europa reușise să țină lucrurile sub control. Conducătorii săi – susținuți de o mare parte din 

popoarele lor în acest demers – optaseră pentru soluționarea disputelor și menținerea păcii. De ce 

nu s-a întâmplat la fel și în 1914? 
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Lecţia nr. 2. 

 
FIȘĂ DE LUCRU 

 

Ziua Internațională a Păcii 

Sarcină de lucru: Elaborează un set de recomandări destinate tinerilor, privind PACEA ȘI 

SECURITATEA ÎN ȚARA MEA. 

 

Recomandări pentru tinerii din R. Moldova:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Recomandări pentru tinerii din Europa: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Recomandări pentru tinerii din toată lumea: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

GÂNDEȘTE CRITIC! 
 

Costa Rica – prima țară din lume care a renunțat la înarmare în 

favoarea educației, sănătății și mediului. 

Cum apreciezi acest lucru? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

Securitatea statului – prin securitatea statului se înţelege protecţia suveranităţii, independenţei şi 

integrităţii teritoriale a ţării, a regimului ei constituţional, a potenţialului economic, tehnico-

ştiinţific şi defensiv, a drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei împotriva activităţii 

informative şi subversive a serviciilor speciale şi organizaţiilor străine, împotriva atentatelor 

criminale ale unor grupuri sau indivizi aparte (Legea nr. 618/1995 securităţii statului). 
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Terorism – fenomen cu un grad înalt de pericol social, caracterizat printr-o ideologie radicală şi o 

practică de influenţare prin violenţă a luării unor decizii de către autorităţi şi instituţii publice sau organizaţii 

internaţionale, însoţite de intimidarea populaţiei şi/sau de alte acţiuni violente ilegale.  

Terorist – persoană implicată sub orice formă într-o activitate teroristă. 

Holocaust – persecuţia sistematică sprijinită de stat, anihilarea şi exterminarea unui număr mare de 

membri ai comunităţii evreieşti de către Germania nazistă, precum şi de aliaţii şi colaboratorii săi, în 

perioada 1933-1945. 

Organizaţie şi simboluri cu caracter fascist, rasist sau xenofob – orice grup format din trei sau 

mai multe persoane care îşi desfăşoară activitatea, temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, a 

concepţiilor sau a doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale 

sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie şi 

extremismul. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi 

mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care 

întrunesc condiţiile prezentului alineat. 

Prin simboluri fasciste, rasiste şi xenofobe se înţelege drapelele, emblemele, insignele, uniformele, 

sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne care promovează ideile, concepţiile 

sau doctrinele prevăzute mai sus. 

Extremism – atitudinea, doctrina unor curente politice, care, pe bază de teorii, idei sau opinii 

extreme, caută, prin măsuri violente sau radicale, să impună programul lor. 

Activitate extremistă: 

a) activitate a asociaţiei obşteşti sau religioase, a mijlocului de informare în masă sau a unei alte 
organizaţii ori a persoanei fizice în vederea planificării, organizării, pregătirii sau înfăptuirii unor acţiuni 

orientate spre: 

- schimbarea, prin violenţă, a bazelor regimului constituţional şi violarea integrităţii Republicii 

Moldova; 

- subminarea securităţii Republicii Moldova; 

- uzurparea puterii de stat sau a calităţilor oficiale; 

- crearea de formaţiuni armate ilegale; 

- desfăşurarea activităţii teroriste; 

- provocarea urii rasiale, naţionale sau religioase, precum şi a urii sociale legate de violenţă sau de 

chemări la violenţă; 

- umilirea demnităţii naţionale; 

- provocarea dezordinilor în masă, comiterea faptelor de huliganism sau a actelor de vandalism pe 

motive de ură sau vrajbă ideologică, politică, rasială, naţională sau religioasă, precum şi pe motive de 
ură sau vrajbă faţă de un grup social; 

- propagarea exclusivismului, superiorităţii sau a inferiorităţii cetăţenilor după criteriul atitudinii lor faţă 
de religie sau după criteriul rasei, naţionalităţii, originii etnice, limbii, religiei, sexului, opiniei, 

apartenenţei politice, averii sau originii sociale; 

b) etalarea, confecționarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea difuzării publice a atributelor ori 

a simbolurilor fasciste, național-socialiste (naziste) sau ale unei organizații extremiste, de asemenea, a 

atributelor ori simbolurilor create prin stilizarea atributelor ori simbolurilor fasciste, național-socialiste 
(naziste) sau ale unei organizații extremiste, ce pot fi confundate cu acestea. 

Nu se consideră etalare, confecționare, răspândire sau deținere în vederea difuzării publice a atributelor 

ori simbolurilor fasciste, național-socialiste (naziste) sau ale unei organizații extremiste reprezentarea 

acestora în manuale/cărți ori pe un alt suport având caracter științific/educațional, nici expunerea acestora în 
cadrul unor expoziții cu caracter științific/educațional, nici confecționarea, deținerea sau utilizarea acestora 

în cadrul reprezentațiilor de teatru/film ori în cadrul activităților de reconstituire istorică în care participanții 
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desfășoară un program după un plan prestabilit, pentru a recrea diverse aspecte ale unui eveniment sau ale 

unei perioade istorice. 

Prin atribute şi simboluri fasciste, se înţeleg drapelele, emblemele (elementele grafice), insignele, 

uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne ale Partidului Național 
Fascist (Partito Nazionale Fascista – PNF, 1921-1943) și ale Partidului Republican Fascist (Partito Fascista 

Repubblicano – PFR, 1943-1945) din Italia. 

Prin atribute şi simboluri național-socialiste (naziste) se înţeleg drapelele, emblemele (elementele 

grafice), insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne ale 
entităților existente în Germania nazistă în perioada 1933-1945 și ale structurilor subordonate acestora: 

Partidul Național Socialist Muncitoresc German (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP, 

1919-1945), Eșalonul de protecție (Schutzstaffel – SS), Serviciul de securitate al Reichsführerului SS 

(Sicherheitsdienst des Reichsführers SS – SD), Poliția Secretă de Stat (Geheime Staatspolizei – Gestapo), 
Batalioanele de asalt (Sturmabteilung – SA) și Forțele Armate (Wehrmacht). 

Prin atribute şi simboluri ale organizației extremiste, se înţeleg drapelele, emblemele (elementele 

grafice), insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne ale 

organizației extremiste; 

c) finanţarea ori contribuirea în alt mod la desfăşurarea activităţii sau a acţiunilor menţionate la lit. a) şi 
b), inclusiv prin acordarea de mijloace financiare, punerea la dispoziţie a imobilelor, a bazelor didactice, 

poligrafice şi tehnico-materiale, a mijloacelor de legătură prin telefon, fax şi a altor mijloace de legătură şi 

tehnico-materiale, precum şi a serviciilor informaţionale; 

d) chemările în public la desfăşurarea activităţii sau acţiunilor menţionate la lit. a), b) şi c). 

Legea penală prevede răspundere penală pentru acțiunile ce pun în pericol securitatea statului: 

Articolul 134
18

. Organizaţie şi simboluri cu caracter fascist, rasist sau xenofob 
(1) Prin organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe 

persoane care îşi desfăşoară activitatea, temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, a concepţiilor 

sau a doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau 
religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie şi 

extremismul. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi 

mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care 

întrunesc condiţiile prezentului alineat. 
(2) Prin simboluri fasciste, rasiste şi xenofobe se înţelege drapelele, emblemele, insignele, uniformele, 

sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne care promovează ideile, concepţiile 

sau doctrinele prevăzute la alin.(1). 

Articolul 134
18

. Organizaţie şi simboluri cu caracter fascist, rasist sau xenofob 
(1) Prin organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau 

mai multe persoane care îşi desfăşoară activitatea, temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, a 

concepţiilor sau a doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale 

sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie şi 
extremismul. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi 

mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care 

întrunesc condiţiile prezentului alineat. 

(2) Prin simboluri fasciste, rasiste şi xenofobe se înţelege drapelele, emblemele, insignele, 

uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne care promovează ideile, 

concepţiile sau doctrinele prevăzute la alin.(1). 

Articolul 176
1
. Încălcarea drepturilor cetăţenilor prin propagarea fascismului, a rasismului şi 

a xenofobiei şi prin negarea Holocaustului 
(1) Constituirea, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei organizaţii cu caracter fascist, rasist sau 
xenofob se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani și cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 de unităţi 

convenţionale. 

(2) Negarea sau contestarea în public a Holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de 
la 6 luni la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe 

un termen de până la 5 ani. 
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(3) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, rasiste ori 

xenofobe, precum şi utilizarea în public a acestora se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 de 

unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu 

închisoare de la 3 luni la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a 
exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în 

mărime de la 1000 la 3000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 

pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. 
(4) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (3) dacă este săvârşită în interesul artei sau al ştiinţei, al 

cercetării sau al educaţiei. 

(5) Promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe sau promovarea cultului persoanelor condamnate 
definitiv, de către o instanţă naţională sau internaţională, pentru comiterea infracţiunilor contra păcii şi 

securităţii omenirii sau pentru crime de război şi crime contra umanităţii, prin propagandă, săvârşită prin 

orice mijloace, în public, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 de unităţi convenţionale sau 

cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, în 
toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un 

termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 de 

unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani 
sau cu lichidarea persoanei juridice. 

 

Articolul 337. Trădarea de Patrie se pedepseşte cu închisoare de la 12 la 20 de ani. 

Articolul 338. Spionajul se pedepseşte cu închisoare de la 12 la 20 de ani. 

Articolul 339. Uzurparea puterii de stat sau menţinerea forţată a puterii de stat cu încălcarea prevederilor 

Constituţiei Republicii Moldova se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani. 

Articolul 340. Rebeliunea armată (Organizarea sau conducerea unei rebeliuni armate, precum şi 

participarea la ea, în scopul răsturnării sau schimbării prin violenţă a orânduirii constituţionale ori în scopul 

violării integrităţii teritoriale a Republicii Moldova) se pedepseşte cu închisoare de la 12 la 20 de ani.  

Articolul 341. Chemările la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orânduirii constituţionale a 

Republicii Moldova se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu 

închisoare de până la 7 ani. 

Articolul 346. Acţiunile intenţionate îndreptate spre ațâțarea vrajbei, diferenţierii sau dezbinării 

naţionale, etnice, rasiale sau religioase se pedepsesc cu amendă în mărime de până la 600 de unităţi 

convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare 

de până la 3 ani. 

 

Articolul 347. Profanarea simbolurilor de stat (drapel, stemă, imn) ale Republicii Moldova sau ale altui 

stat, arborate, utilizate sau intonate public, se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 850 de unităţi 

convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, sau cu închisoare până la 3 ani. 

 

Codul penal prevede răspundere pentru următoarele infracțiuni cu caracter terorist: 

Articolul 278. Actul terorist, adică provocarea unei explozii, a unui incendiu sau săvârşirea altei fapte care 

creează pericolul de a cauza moartea ori vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale 

proprietăţii sau mediului ori alte urmări grave, dacă această faptă este săvârşită în scopul de a intimida 
populaţia unui stat ori o parte din ea, de a atrage atenţia societăţii asupra ideilor politice, religioase ori de altă 

natură ale făptuitorului sau de a sili un stat, o organizație internațională, o persoană juridică sau fizică să 

săvârşească sau să se abţină de la săvârşirea vreunei acţiuni, precum şi ameninţarea de a săvârşi astfel de 
fapte în aceleaşi scopuri, se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.  

 

Articolul 142. Atacul asupra persoanei care beneficiază de protecţie internaţională 
Articolul 275. Deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau 

fluviale 

Articolul 278
1
. Livrarea, plasarea, punerea în funcţiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a 

altui dispozitiv cu efect letal 

Articolul 279. Finanţarea terorismului 

Articolul 279
1
. Recrutarea, instruirea, beneficierea de instruire sau acordarea de alt suport în scop 

terorist 
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Articolul 279
2
. Instigarea în scop terorist sau justificarea publică a terorismului 

Articolul 279
3
. Călătoria în străinătate în scop terorist 

Articolul 280. Luarea de ostatici 

Articolul 342. Atentarea la viaţa Preşedintelui Republicii Moldova, a Preşedintelui Parlamentului sau 

a Prim-ministrului 
Atentarea la viaţa Preşedintelui Republicii Moldova, a Preşedintelui Parlamentului sau a Prim-

ministrului, săvârşită în scopul sistării activităţii lor de stat sau a altei activităţi politice ori din răzbunare 
pentru asemenea activitate se pedepseşte cu închisoare de la 12 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă. 

Articolul 343. Diversiunea 
Statul, prin legea penală, a prevăzut răspundere pentru infracţiunile care pun în pericol nu numai 

existenţa și securitatea oamenilor, poporului unui singur stat sau unui grup de state, ci ameninţă bazele 

comunităţii internaţionale în totalitate. Pacea, în calitatea sa de valoare socială apărată de legea penală și 

care, împreună cu relațiile sociale aferente, constituie obiectul juridic al infracţiunilor contra păcii, este o 

stare care se caracterizează prin reglementarea pașnică a conflictelor și lipsa războiului, conflictului armat 
sau a operaţiunilor militare de facto, adică cu sau fără declararea oficială de către autorităţile statului a stării 

de război sau încheierii păcii. Aceasta a fost determinată de experienţa omenirii din ultimele decenii, când 

aceasta a trecut printr-un șir de conflicte armate de proporţii, prin alte încercări, când omului i s-a negat 

apartenenţa la umanitate, au avut loc violări masive și pe scară largă ale drepturilor omului.  

 

INFRACŢIUNI CONTRA PĂCII ŞI SECURITĂŢII OMENIRII, INFRACŢIUNI DE RĂZBOI 

      Articolul 135. Genocidul 
      Săvârşirea, cu intenţia de a distruge, în întregime sau în parte, un grup naţional, etnic, rasial sau 
religios se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viață. 

      Articolul 135
1
. Infracţiuni împotriva umanităţii – săvârşirea în cadrul unui atac generalizat sau 

sistematic lansat împotriva unei populaţii civile şi în cunoştinţă de acest atac se pedepseşte cu închisoare de 

la 10 la 20 de ani. 

      Articolul 137. Infracţiuni de război împotriva persoanelor 

      Articolul 137
1
. Infracţiuni de război împotriva proprietăţii şi a altor drepturi 

 

      Articolul 137
2
. Utilizarea de mijloace interzise de purtare a războiului 

      Utilizarea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional: 

      a) a otrăvii sau a armelor otrăvitoare; 
      b) a gazelor asfixiante, toxice sau asimilate şi a oricăror lichide, materii sau procedee similare;  

      c) a armelor, proiectilelor, materialelor de natură să cauzeze suferinţe fizice inutile; 

      d) a gloanţelor care se dilată sau se aplatizează cu uşurinţă în corpul uman, cum sunt gloanţele al căror 
înveliş dur nu acoperă în întregime mijlocul sau sunt perforate de tăieturi, 

      se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani.       

Articolul 137
4
. Utilizarea fără drept a semnelor distinctive de drept internaţional umanitar 

      Utilizarea fără drept a semnelor distinctive prevăzute de Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949, a 

pavilionului parlamentar, a drapelului, a insignelor militare sau a uniformei inamicului sau ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, ca mijloc de protecţie în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, dacă 

aceasta a provocat: 

      a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor persoane; 
      b) decesul uneia sau mai multor persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani. 

Articolul 139. Planificarea, pregătirea, declanşarea sau ducerea războiului 
      (1) Planificarea, pregătirea sau declanşarea războiului se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani. 

      (2) Ducerea războiului se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă. 
 Articolul 140. Propaganda războiului 

      (1) Propaganda războiului, răspândirea de informaţii tendenţioase ori inventate, instigatoare la război sau 

orice alte acţiuni orientate spre declanşarea unui război, săvârşite verbal, în scris, prin intermediul radioului, 
televiziunii, cinematografului sau prin alte mijloace, se pedepsesc cu amendă în mărime de până la 1500 de 

unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. 
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      Articolul 140
1
. Utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobândirea în alt mod, prelucrarea, deţinerea, 

stocarea sau conservarea, transferarea directă sau indirectă, păstrarea, transportarea armelor de 

distrugere în masă 

Articolul 141. Activitatea mercenarilor 

      (1) Participarea mercenarului într-un conflict armat, la acţiuni militare sau la alte acţiuni violente 

orientate spre răsturnarea sau subminarea orânduirii constituţionale ori violarea integrităţii teritoriale a 

statului se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani. 

TERORISMUL – FLAGEL INTERNAŢIONAL 

După atentatele din 11 septembrie 2001 din SUA, comunitatea mondială a intrat într-o nouă etapă a 

dezvoltării sale, care se caracterizează prin ieşirea în prim-plan a unui nou pericol în adresa securităţii şi 

stabilităţii internaţionale – terorismul. 

Considerat timp îndelungat o problemă internă a unui stat sau regiune, terorismul a degenerat în una 

dintre cele mai grave ameninţări la adresa securităţii internaţionale. Astfel, nici o ţară din lume, indiferent de 

nivelul social-economic de dezvoltare sau de potenţialul său militar, nu poate fi asigurată de faptul că nu va 

fi supusă la eventuale atacuri teroriste. 

La ziua de azi, flagelul terorismului cunoaşte o creştere fără precedent, profitând de noile tehnologii 

şi de situaţia internaţională. Teroriştii recurg tot mai des la noi strategii şi tactici, încercând să obţină acces la 

arme biologice, chimice, nucleare şi să recruteze noi membri. Potrivit statisticilor, în prezent, în lume 

acţionează peste 500 de organizaţii şi grupări teroriste de diferite orientări. 

Globalizarea terorismului a devenit o realitate ce nu poate fi contestată, a cărei abordare impune 

profesionalism şi cooperare de la organele de drept, prudenţă şi responsabilitate de la întreaga societate. 

Până în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova n-au fost înregistrate formaţiuni teroriste, emisari sau 

activişti ai acestora, terorismul manifestându-se doar sub formă de ameninţare. 

Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova desfăşoară 

măsuri de promovare a culturii de securitate la nivel naţional şi iniţiază un dialog consecvent cu cetăţenii, 

având ca scop informarea acestora despre pericolele provocate de fenomenul terorismului. 

În acest sens, a fost elaborat un set de recomandări şi reguli de comportament în caz de ameninţare 

sau comitere a actului terorist. Respectarea acestor reguli va contribui considerabil la asigurarea securităţii 

personale. 

 

DICŢIONAR 

Terorismul este un fenomen social-politic complex, manifestat prin acte de violenţă, provocând 

revoltă, indignare socială şi consecinţe negative în dezvoltarea normală a relaţiilor diplomatice, economice, 

sociale şi culturale ale popoarelor lumii. 

Termenul terorism provine din latinescul terror (-is), care înseamnă „frică, spaimă, teroare”. 

În legislația naţională, noţiunea de „terorism” este redată în felul următor: ideologia violenţei şi 

practica de a influenţa prin violenţă luarea unor decizii de către autorităţile publice sau organizaţiile 

internaţionale, însoţite de intimidarea populaţiei şi/sau de alte acţiuni violente ilegale.  

Lupta împotriva terorismului sau combaterea terorismului implică acţiuni antiteroriste – măsuri 

speciale îndreptate spre curmarea unui act terorist, asigurarea securităţii persoanelor fizice, neutralizarea 

teroriştilor şi atenuarea urmărilor acestuia. 

Activitatea teroristă aduce prejudicii grave unei ţări sau unei organizaţii internaţionale. Dincolo de 

bunuri mobile şi imobile, ea distruge vieţi, provoacă consecinţe negative în societate. 

Activitatea teroristă include: 

 planificarea, pregătirea, tentativa de a săvârşi şi săvârşirea unui act terorist, 

 instigarea la un act terorist, la violenţă împotriva unor persoane fizice şi juridice, la distrugerea obiectelor materiale 

în scopuri teroriste, 

 constituirea unei formaţiuni armate ilegale, a unei comunităţi (organizaţii) criminale, a unei grupe organizate în 

scopul săvârşirii unui act terorist, precum şi participarea la un astfel de act; 

 finanţarea pregătirii sau comiterii unui act terorist. 
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Teroriştii, prin intermediul actelor teroriste, îşi pun drept scop alertarea forţelor guvernamentale de 

securitate, obţinerea sumelor de bani sau de bunuri materiale, demonstrarea forţei, eliberarea din detenţie a 

membrilor organizaţiilor teroriste sau răzbunarea. 

Act terorist – provocarea unei explozii, a unui incendiu sau săvârşirea altei fapte care creează 

pericolul de a cauza moartea ori vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii 

sau mediului ori alte urmări grave. 

Întrebări pentru reflecție: 

1. Ce cunoşti despre fenomenul terorismului? 

2. Despre ce acte/atentate teroriste ai auzit, care au zguduit o lume întreagă (cu un număr impunător de 

victime şi cu urmări dezastruoase)? 

3. Ce stări de spirit te copleşesc când auzi şi pronunţi cuvintele terorism, terorist, teroare? 

4. Terorismul este o problemă globală? Argumentează răspunsul. 

5. Consideri că este important pentru tineri să știe cât mai multe informaţii despre acest flagel? 

Argumentează răspunsul. 

 

ŞTIAI CĂ? 

Teroriştii, întru provocarea/declanşarea atentatelor, recurg la diferite tactici/metode: luări de ostatici, 

răpiri de persoane, explozii (se aplică în transport sau în clădiri, cu scopul de a pricinui pagube materiale şi 

de a produce victime umane), vehiculele-capcană (mecanisme ascunse în automobile, camioane), terorişti 

sinucigaşi/kamikaze (îşi ascund de cele mai multe ori mecanismul exploziv într-o centură de corp). 

Acţiunile teroriste pot fi prevenite, dacă cetăţenii vor fi mai vigilenţi, mai responsabili şi vor înştiinţa 

organele de ordine privitor la orice persoană, obiect sau faptă suspectă. 

 

RECOMANDĂRI INSTRUCTIV-PRACTICE PRIVIND COMPORTAMENTUL 

ÎN CAZ DE PERICOL TERORIST 

CUM TE CONVINGI CĂ ESTE VORBA DE UN EVENTUAL ACT TERORIST 

Orice atentat terorist, înainte de a fi efectuat, trece prin faza de pregătire. Cunoaşterea indicilor ce 

denotă pregătirea acestuia vă va face mai vigilenţi şi va contribui la prevenirea şi combaterea pericolelor 

provocate de un eventual act de terorism. Aceștia sunt: 

 fotografierea sau filmarea obiectivelor de importanţă strategică sau de aglomerare în masă; 

 staţionarea îndelungată şi nejustificată a unor autoturisme în apropierea instituţiei de învăţământ, în 

curtea casei; 

 apariţia persoanelor suspecte care manifestă interes faţă de instituţia de învăţământ (regimul de lucru, 

paza, numărul de elevi, amplasarea claselor etc.); 

 descărcarea de către persoane suspecte a unor materiale, recipiente din unităţile de transport şi 

plasarea lor la nivelurile subterane ale edificiilor; 

 prezenţa asupra unor persoane a obiectelor ascunse sub vestimentaţie; 

 exprimarea intenţiilor de efectuare a atentatului terorist/diversionist; 

 propunerea unui câştig solid pentru servicii neânsemnate (conducerea unui automobil sau 

transportarea unui pachet la o anumită adresă). 

 

DACĂ AI DEPISTAT UN OBIECT SUSPECT, se recomandă: 

 să informezi în regim de urgenţă: profesorul, directorul, paza (în instituţiile de învăţământ), şoferul, 

conductorul, taxatorul (în transport); 

 să păstrezi distanţa de 50-100 de metri (în spaţii deschise sau în clădiri) de la obiectul suspect şi să 

restricţionezi accesul altor persoane;  

 să oferi organelor competente informaţiile de care dispui cu privire la amplasarea obiectului suspect.  

 

Se interzice: 

 să stabilești contactul fizic cu acesta, deoarece ar putea conţine elemente explozive şi/sau ar putea crea 

pericol de contaminare toxică, biologică sau radioactivă;  

 să-l pui în funcţiune, să-i modifici poziţia şi deplasarea în spaţiu; 
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 să plasezi obiectul necunoscut în buzunar sau în servietă sau să-l extragi din ambalajul în care se află; 

 să-l arunci în bazinele acvatice sau în sistemul de canalizare; 

 să neutralizezi de sine stătător obiectul suspect; 

 să conectezi aparatele de telefonie mobilă şi staţiile radio în apropierea obiectelor suspecte.  

 

CUM AI PUTEA IDENTIFICA UN EVENTUAL TERORIST 

 

Aflându-te în transport şi în locurile de aglomerare în masă, atrage atenţia asupra persoanelor suspecte, care: 

 încearcă să se contopească cu grupuri de oameni de care se deosebesc evident; 

 evită să nimerească în vizorul colaboratorilor de poliţie și securitate, al militarilor, serviciilor de pază; 

 sunt precauţi cu genţile lor, le strâng în braţe, le pipăie sau dispun de bagaje mari, verificându-le, după 

posibilitate; 

 poartă haine necorespunzătoare timpului (îndeosebi, vara); 

 îşi aranjează, îşi pipăie periodic hainele; 

 evită să privească în ochi; 

 se ascund de sistemele video de supraveghere (îşi ascund faţa, merg în urma persoanelor mai înalte 

ş.a.); 

 manifestă interes neîntemeiat faţă de obiectivele de importanţă vitală şi de aglomeraţie în masă, regimul 

de lucru al acestora ş.a.; 

 parchează unităţile de transport cu portbagajele încărcate în apropierea obiectivelor de importanţă 

majoră sau de aglomeraţie în masă; 

 lasă bagajele sau alte obiecte personale fără supraveghere în locurile de aglomeraţie în masă, în 

transportul public etc. 

Dacă ai identificat o astfel de persoană, memorizează, după posibilitate, trăsăturile acesteia şi încearcă, 

pe neobservate, să părăsești zona de pericol, pentru a anunţa organele de drept. 

 

DACĂ AI FOST LUAT ÎN CALITATE DE OSTATIC 

 

În cazul luării ca ostatic, urmează a fi întreprinse următoarele măsuri: 

 anunţarea imediată a organelor abilitate în combaterea terorismului, a altor organe de drept;  

 evitarea opunerii de rezistenţă şi a situaţiilor de contradicţie. În rândul ostaticilor, ar putea fi complici ai 

teroriştilor, disponibili să aplice armele de foc sau să pună în funcţiune dispozitive explozive; 

 evitarea stării de panică, pentru a nu provoca teroriştii la acţiuni nechibzuite, şi păstrarea calmului, până 

la finalizarea negocierilor. 

 executarea cerinţelor teroriştilor, dacă ele nu cauzează prejudicii vieţii şi sănătăţii ostaticilor; 

 evitarea aruncării obiectelor de primă necesitate din posesie (medicamente, apă, hrană, ochelari etc.); 

 acumularea, memorizarea informaţiilor detaliate despre terorişti (numărul teroriştilor, portretul verbal şi 

alte date ce ar prezenta interes pentru organele de drept), în scopul facilitării ulterioarelor acţiuni de 

investigaţie (urmărire penală); 

 îndepărtarea de la geamuri, acordând lunetiştilor posibilitatea de ţintire, culcarea pe podea, ascunderea, 

păstrarea stării de imobilitate, până la eliberarea finală. Se interzice deplasarea rapidă în direcţia 

persoanelor care participă la operaţia antiteroristă şi luarea în mână a armei ce aparţine teroriştilor, 

pentru a nu se admite confundarea cu teroriştii; 

 executarea tuturor dispoziţiilor în conformitate cu indicaţiile conducerii grupului operativ şi părăsirea 

imediată a încăperii, existând eventualitatea declanşării unei explozii; 

 comunicarea ulterioară a datelor de identitate organelor de drept. 

 

AFLÂNDU-TE PESTE HOTARELE ŢĂRII, ÎN CAZ DE PERICOL TERORIST, IA ÎN 

CONSIDERAŢIE URMĂTOARELE RECOMANDĂRI: 

 

 Înainte de a pleca peste hotare, precizează telefoanele de contact şi adresa Ambasadei sau Consulatului 

R. Moldova din ţara respectivă. 
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 Nu încălca legislaţia şi nu te implica în activităţi ilicite, evită persoanele suspecte.  

 Respectă regimul de şedere şi limitele de valabilitate ale vizei sau ale permisului de şedere, asigurându-

te că sunt valabile şi nu prezintă suspiciuni. 

 

În caz de alertă sau de act terorist, ești obligat: 

 Să informezi în regim de urgenţă organele abilitate în combaterea terorismului din ţara respectivă, 

poliţia locală, precizând datele personale, şi să le oferi toate informaţiile şi datele de care dispui cu 
privire la situaţia creată. 

 Să anunţi urgent Ambasada sau Consulatul Republicii Moldova din ţara respectivă despre locul 

aflării şi circumstanţele evenimentului produs, întru primirea asistenţei necesare în caz de traume.  

 
Aflându-te în metrou: 

 Atrage atenţie obiectelor suspecte abandonate (genţi, pachete, cutii). La depistarea acestora, păstrează 

distanţa şi anunţă urgent poliţia, conducătorul trenului şi colaboratorii metroului.  

 Dacă există posibilitate, alege pentru călătorie locurile din mijlocul trenului, deoarece, în caz de 

accident, ele suferă cele mai puţine deteriorări: 

 În cazul în care s-a produs explozia şi trenul s-a oprit în tunel, ţine cont de următoarele reguli: 

 Evită starea de panică; 

 Deschide uşa vagonului, însă în nici un caz nu părăsi imediat locul atentatului; 

 Evacuarea se face numai după deconectarea şinei de contact şi anunţul conducătorului de tren despre 

direcţia de deplasare a mijlocului de transport; 

 Evită contactul cu elementele de metal ale vagoanelor; 

 Dacă îți permit circumstanţele, aşteaptă echipa de salvare;  

 Dacă vagoanele, tunelul sau peronul de aşteptare sunt în fum, acoperă-ți organele respiratorii şi culcă-te 

la podea, pentru a evita asfixia. 

 Aşteptând trenul, nu sta la marginea platformei, ci la perete sau lângă coloanele staţiei (până la 

deschiderea uşilor trenului). 

 Dacă, din neatenţie, ai nimerit pe şine şi nu ai posibilitate să urci pe platformă, solicită de urgenţă 

ajutorul pasagerilor de pe peron sau rămâi nemişcat între şine, în poziţie culcată, până când va trece 

trenul. 

 Apropie-te de uşile vagonului doar după staţionarea trenului şi ieşirea pasagerilor. 

 

Nu avem dreptul să rămânem indiferenţi faţă de flagelul terorist, sperând că acesta ne va trece cu 
vederea. Or, ignorarea pericolului sau neparticiparea la politica naţională antiteroristă înseamnă tolerarea 

acestui fenomen. 

 
 



 

119 
 

FIȘĂ DE EVALUARE  

 
Încercuieşte litera care corespunde variantei/variantelor corecte a/ale enunţului. 

1. Ce este terorismul? 

a) Un pericol la securitatea internațională, manifestat prin acte de violenţă (atentate, luări de ostatici etc.). 
b) Un fenomen economic. 

c) Un curent religios. 

d) Un complex de măsuri de prevenire şi combatere a riscurilor în adresa securităţii naţionale. 

2. Dacă ai fost luat ostatic, cum vei proceda? 
a) Voi striga şi voi implora să nu-mi facă nimic rău. 

b) Voi striga după ajutor. 

c) Voi încerca să telefonez pe neobservate acasă/părinţilor. 
d) Mă voi supune cerinţelor persoanelor înarmate. 

3. Ce vei face la depistarea unui obiect suspect în curtea casei/şcolii? 

a) Voi deschide cutia/sacoşa, pentru a vedea ce este în interior. 
b) Voi lovi cu piciorul obiectul suspect. 

c) Nu mă voi apropia de obiectul suspect, mă voi îndepărta şi îi voi informa pe cei maturi. 

d) Voi trece pe lângă el indiferent. 

4. Dacă ai observat o persoană străină/suspectă în apropierea şcolii sau înăuntru, ce acţiuni vei 

întreprinde? 

a) Îmi voi căuta de treabă. 

b) Voi informa profesorul sau paznicul. 
c) Voi chema poliţia. 

d) Voi merge la lecţie. 

5. În cazul lansării semnalului de evacuare în instituţia de învăţământ, ce vei face? 

a) Voi urma indicaţiile profesorilor. 
b) Voi încerca să ies primul din clasă şi să fug acasă. 

c) Voi intra în panică. 

d) Voi rămâne în clasă. 

6. Cum vei proceda la depistarea unei genţi abandonate în transportul public? 

a) Voi lua geanta abandonată acasă. 

b) Voi informa şoferul, conductorul, taxatorul. 
c) Voi ieşi imediat din unitatea de transport, fără a informa pasagerii sau taxatorul despre un eventual 

pericol. 

d) Voi încerca să identific stăpânul bagajului. 
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În cazul depistării unui obiect sa a unui 

grup de obiecte suspecte, se interzice: 

1) punerea acestuia în 

funcțiune, utilizarea 

practică, schimbarea 

poziției și deplasarea în 

spațiu; 

2) plasarea acestuia în 

buzunar sau în 

servietă, scoaterea 

obiectului sau a grupului de obiecte din 

ambalajul în care se află, îmbinarea sau 

separarea acestora; 

3) îngroparea, aruncarea în bazine acvatice sau 

în sistemul de canalizare;  

4) neutralizarea de sine 

stătător a obiectului sau a 

grupului de obiecte 

suspecte; 

5) activarea aparatelor 

electrocasnice, de telefonie mobilă si a 

stațiilor radio, în apropierea acestora. 

 

Dacă dorești să cunoaști despre noi, 

accesează site-ul oficial 

 

www.antiteror.sis.md 

A T E N Ț I E !!! 

Nu întreprinde acțiuni care ar putea 

alerta nejustificat autoritățile. 

Legea prevede că comunicarea 

mincinoasă, cu bună știință, despre actul de 

terorism se pedepsește cu amendă în 

mărime de la 200 la 500 de unități 

convenționale sau cu muncă neremunerată 

în folosul comunității de la 180 la 240 de 

ore, sau cu închisoare de până la 2 ani. 

 

În cazul în care sesizezi activități 

suspecte din partea unor persoane, anunță 

neîntârziat autoritățile responsabile, oferind 

toate datele solicitate. 

Centrul Antiterorist al SIS al RM 

Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 166 

Chișinău, 

Republica Moldova, MD-2004 

Tel: 022-234-532 (24/24)  

Fax: 022-241-559 

E-mail: antiteror@sis.md 

Web: www.antiteror.sis.md 

 

 

 

 

ÎNDRUMAR 

ANTITERORIST 
 

pentru instituțiile  

de învățământ 
 

 

În cazul depistării unui obiect sau a 

unui grup de obiecte suspecte, se 

recomandă: 

1. evitarea 

contactului cu acestea. 

Exteriorul obiectului 

poate să nu corespundă destinației sale directe și 

ar putea conține elemente explozive și/sau ar 

putea crea pericol de contaminare toxică, 

biologică sau radioactivă. Acestea pot fi ascunse 

în servietă sau camuflate sub formă de jucării, 
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cutii, telefoane mobile și alte obiecte de uz 

comun; 

2. identificarea, după posibilitate, a 

proprietarului obiectului sau grupului de obiecte 

suspecte; 

3. informarea, în regim de urgență, a 

profesorului, directorului, pazei (în instituțiile de 

învățământ); 

4. păstrarea distanței de 50-100 de metri 

(în spații deschide sau clădiri) de la obiectul sau 

grupul de obiecte suspecte și restricționarea 

accesului persoanelor; 

5. evacuarea persoanelor din zona de 

pericol; 

6. acordarea 

suportului necesar 

reprezentanților 

organelor de drept. 

INDICI DE IDENTIFICARE A UNUI  

EVENTUAL TERORIST 

Fii precaut, aflându-te în locurile de 

aglomerație în masă și în transportul public și 

atrage atenția asupra persoanelor suspecte, 

care: 

 încearcă să se contopească cu grupuri 

de oameni de care se deosebesc evident; 

 evită să nimerească în vizorul 

colaboratorilor de poliție, securitate, militarilor, 

serviciilor de pază; 

 sunt precauți cu gențile lor, le strâng în 

brațe, le pipăie sau dispun de bagaje mari, 

verificându-le, după posibilitate; 

 poartă haine necorespunzătoare 

timpului (îndeosebi, vara); 

 își aranjează, își pipăie periodic hainele, 

 evită să privească în ochi; 

 se ascund de sistemele video de 

supraveghere (își ascund fața, merg în urma 

persoanelor care se află în fața lor ș.a.); 

 în mod repetat, vin în același loc și 

manifestă comportament suspect; 

 manifestă interes nejustificat pentru 

obținerea de informații despre unele persoane, 

obiecte importante etc.; 

 

 lasă bagaje sau alte obiecte personale 

fără supraveghere în locurile de aglomerație în 

masă, în transportul public etc.;  

 vă propun un câștig solid pentru servicii 

neînsemnate (de exemplu, livrarea unui pachet 

pe o anumită adresă). 

În cazul identificării unei asemenea 

persoane, încearcă, pe neobservate, să 

părăsești zona de pericol și anunță-i urgent 

pe cei maturi. 

 Noi nu avem dreptul să rămânem 

indiferenți față de flagelul terorist, sperând 

că acesta ne va ocoli. Or, ignorarea 

pericolului sau neparticiparea la politica 

națională antiteroristă înseamnă tolerarea 

acestui fenomen!
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Lecție de reflecţie 

 

Unitatea de învățare III. CULTURA PREVENIRII RISCURILOR INFRACŢIONALE 

 

La sfârșitul lecțiilor, elevii: 

 

- vor analiza propriile cunoștințe, abilități, atitudini; 

- vor oferi și primi feedback constructiv; 

- vor planifica propriile acțiuni de dezvoltare a competențelor specifice.  

 

Harta experiențelor 

Conținut: Ce teme au fost abordate? 

Proces: Ce metode sau activități au fost realizate? 

Clarități: Ce aspecte/elemente au adus claritate în experiența ta? 

Emoții: Care au fost principalele emoții/sentimente trăite de tine? 

Provocări: Ce provocări ai avut în timpul activității? 

FIȘĂ DE REFLECȚIE (autoevaluare) 

 

Data: __________________ 

Numele, prenumele elevului:_______________________________ 

 

Descriptorii de competență Activitatea sau situația în care s-a 

manifestat comportamentul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIȘĂ DE REFLECȚIE (evaluare reciprocă) 

Data: __________________ 

Numele, prenumele elevului:_______________________________ 

Numele, prenumele colegului:______________________________ 

 

Descriptorii de 

competență 

Activitatea sau situația în care s-a manifestat 

comportamentul 

Exemple personale Exemple oferite de coleg 
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UNITATEA DE ÎNVĂȚARE IV. NOI ŞI LEGEA 

 

Subiectul 1. Libera circulație 

La sfârșitul lecțiilor, elevii: 

- vor explica rolul şi scopul organizaţiilor internaţionale în domeniul juridic; 

- vor interpreta critic informaţia prezentată la subiect; 

- vor formula judecăți de valoare cu referire la respectarea principiului libera circulaţie în Republica 

Moldova; 

- vor evalua modalitățile de adresare după ajutor în cazurile când nimeresc într-o situaţie de risc sau 

sunt victime/martori ale/ai unor infracţiuni într-o ţară străină. 
 

Lecţia nr. 1. 
 

ANEXE 

 

Anexa 1. 

A face acte nesancţionate nu înseamnă a fi liber. 

Cel ce face legea (nu) este dator să o respecte. 

Legea se naşte din păcat, dar tot ea pedepseşte păcatul. 

Legea nu înseamnă dreptate. Legea este un mecanism cu multe imperfecţiuni. Dacă apeşi butoanele 

corecte şi mai ai şi noroc, s-ar putea să apară dreptatea. Legea s-a dorit a fi doar un mecanism. 

 

Anexa 2. 

 

Constituţia Republicii Moldova.  

Articolul 27. Dreptul la libera circulaţie 

(1) Dreptul la libera circulaţie în ţară este garantat. 

(2) Oricărui cetăţean al Republicii Moldova îi este asigurat 

dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice 

localitate din ţară, de a ieşi, de a emigra şi de a reveni în 

ţară. 

Sarcină de lucru: În baza art. 27 al Constituţiei 

R.Moldova, completează schema de mai jos, comentând 

fiecare aspect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituţia Republicii Moldova  Art. 27. LIBERA CIRCULAŢIE 

 

Aspecte interne Aspecte externe 

 -  
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Anexa 3. 

   
Acordul de Asociere (2014)      Liberalizarea regimului de vize/paşaportul biometric 

 

INVITAȚIE LA DISCUȚIE!  

 

- ce este paşaportul biometric şi cum se obţine acest document?; 

- cine dintre voi deţine paşaport biometric?; 

- care sunt posibilele scopuri de deplasare în străinătate?; 

- imaginează-ţi că în timpul unei călătorii în străinătate ai nimerit într-o situaţie de risc: ai pierdut sau 

ți s-au furat actele, banii etc. Cum procedezi?  

Propune câteva acţiuni/reguli. 

 

Sarcină de lucru: Studiază informația din Anexa 3. și elaborează un grafic T în care să 

prezinți permisiunile, interdicțiile, drepturile și obligațiile pentru buletinul de identitate și 

permisul de conducere. 

 

Permisiuni Interdicții 

 

 

 

 

Drepturi Obligații 

 

 

 

 

Anexa 4. 

   Dacă ești cetăţean al Republicii Moldova şi, fiind în străinătate, ajungi să fii implicat într-un incident 

în urma căruia vi s-au furat sau ai pierdut actele, banii sau alte obiecte, se recomandă următoarele: 

 Anunţă imediat autorităţile locale de poliţie: 112 este numărul european de urgență, valabil pe tot 

teritoriul UE, pe care îl puteți apela gratuit de pe telefonul fix și mobil. Vei intra, astfel, în contact 

cu serviciile de urgență – poliție, ambulanță, pompieri. 

 Dacă vă dispare copilul într-o țară din UE, sună la 116 000, linia telefonică pentru copiii dispăruți. 

Linia de urgență 116 000 este în prezent disponibilă în toate cele 28 de țări ale UE. 

 Căută să beneficiezi de prezenţa şi de declaraţiile unor martori care să ajute la descrierea faptelor şi 

a făptaşului. 

 Însoţește declaraţia făcută la poliţie cu o listă a obiectelor care v-au fost furate sau v-au dispărut. 

 Solicită autorităţilor de poliţie emiterea unui raport (raportul poliţiei vă va fi de folos în cazul în care 

obiectele furate sau dispărute erau asigurate). 

 Dacă v-a fost furat paşaportul sau alt act de identitate, anunţă imediat ambasada sau consulatul 

R.Moldova (acestea vă vor putea elibera un titlu de călătorie, pentru reîntoarcerea în ţară). 
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 Dacă vi s-au furat banii, anunţă familia sau rudele apropiate şi solicită sprijinul financiar pentru 

continuarea călătoriei sau pentru întoarcerea în ţară. (mai.gov.md)  

Anexa 5. 

Republica Moldova cooperează cu Oficiul European de Poliţie (Europol), Centrul European 

pentru Monitorizarea Drogurilor şi Dependenţei de Droguri (EMCDDA), cu Eurojust, 

cu Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale 

statelor-membre ale Uniunii Europene (Frontex). 

 

Misiunea OSCE (Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa) în Moldova. 

Misiunea OSCE în Moldova este o misiune în teren a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în 

Europa, înființată în 1993. Misiunea este unica organizație internațională prezentă pe ambele maluri ale 

râului Nistru. Dispune de oficii pe ambele părți ale liniei administrative – la Chișinău, Tiraspol și 

Bender. OSCE facilitează procesul de negociere pentru o reglementare politică cuprinzătoare și 

durabilă a conflictului transnistrean, consolidând independența, suveranitatea și integritatea teritorială a 

Republicii Moldova. 

 

Organizația Internațională a Poliției Criminale INTERPOL. Interpol are ca scop lupta 

împotriva criminalității internaționale, asigurarea și dezvoltarea asistenței reciproce a tuturor 

autorităților de poliție criminală, în cadrul legilor existente în diferite țări afiliate (194 de țări) și în 

spiritul Declarației Universale a Drepturilor Omului, stabilirea și dezvoltarea instituțiilor capabile să  

prevină și să reprime infracțiunile de drept comun. Situată chiar la marginea Uniunii Europene, locația 

geografică a Moldovei este atractivă pentru grupurile internaționale de criminalitate organizată care 

doresc să facă contrabandă cu produse ilicite între Europa și Asia. Traficul de droguri, mașini furate, 

opere de artă, arme de foc și oameni de-a lungul rutelor regionale de contrabandă poate genera 

violență, nesiguranță și pierderi economice pentru regiune. Criminalitatea informatică este, de 

asemenea, o provocare de securitate în creștere pentru Moldova. 

Caracteristicile internaționale ale acestor zone de criminalitate și legăturile lor cu rețelele de 

criminalitate din întreaga lume fac ca rolul Biroului Central Național INTERPOL (BCN) din Moldova 

să fie fundamental pentru protejarea securității naționale și regionale. BCN INTERPOL din Chișinău 

face parte din Centrul internațional de cooperare polițienească din cadrul Inspectoratului General de 

Poliție (IGP). Furnizând informații de la nivel mondial despre tendințele regionale ale criminalității, 

BCN îi ajută pe ofițerii de poliție din Moldova să detecteze și să investigheze fluxul de mărfuri ilicite 

de-a lungul rutelor de trafic în țară și în jurul țării. Ca parte a eforturilor de consolidare a securității 

naționale, BCN Chișinău ia măsuri pentru a oferi ofițerilor de poliție din întreaga țară, în special la 

punctele de control la frontieră, accesul la bazele de date INTERPOL, astfel încât aceștia să poată 

determina dacă oamenii sunt o potențială amenințare la adresa securității naționale. 

  

 EXTRĂDAREA reprezintă un act de cooperare judiciară în materie penală, prin care un infractor 

este transferat dintr-un stat în altul pentru a fi judecat și/sau condamnat pentru infracțiunea comisă sau 

pentru a-și executa pedeapsa stabilită de instanță. Republica Moldova nu este în afara acestor 

preocupări şi procese și pe parcursul anilor a devenit membră a numeroase organizații, cum ar fi 

Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei, Organizația pentru Securitate şi Cooperare în 

Europa, Organizația Cooperării Economice a Mării Negre, Procesul de cooperare în Europa de 

Sud-Est, Comunitatea Statelor Independente. 

 De regulă, cetăţenii proprii nu se extrădează. Din această definiţie, deducem că rolul principal al 

extrădării este de a asigura fiecărui stat condiţii optime de realizare a justiţiei, prin represiunea 

infractorilor. 

  

https://www.europol.europa.eu/content/page/external-cooperation-31
http://www.emcdda.europa.eu/
http://frontex.europa.eu/
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 Extrădarea poate fi caracterizată prin următoarele trăsături:  

a) stabilește relaţiile între două state, dintre care unul este stat solicitant, iar altul, solicitat;  

b) toate chestiunile legate de extrădare intră în competenţa statelor care au prevederi legale naţionale 

privind extrădarea, sunt parte la tratate internaţionale în acest domeniu şi efectuează activitatea 

practică în problemele extrădării;  

c) subiectul extrădării este o persoană fizică ce se află în afară teritoriului statului care solicită 

extrădarea;  

d) extrădarea poate avea loc numai după săvârşirea unei infracţiuni care dă temei pentru extrădare, 

încălcările care atrag după sine răspundere contravenţională sau civilă nu pot servi ca temei pentru a 

cere extrădarea unei persoane;  

e) extrădarea presupune că persoana extrădată este un învinuit, inculpat sau o persoană condamnată. 

 

 Nu pot fi extrădaţi de pe teritoriul Republicii Moldova: 

 

 cetăţenii Republicii Moldova; 

 persoanele cărora li s-a acordat dreptul de azil; 

 persoanele cărora li s-a acordat statutul de refugiat politic; 

 persoanele străine care se bucură în Republica Moldova de imunitate de jurisdicţie, în condiţiile şi 

în limitele stabilite în tratatele internaţionale; 

persoanele străine citate din străinătate în vederea audierii ca părţi, martori sau experţi în faţa unei 

autorităţi judecătoreşti sau a unui organ de urmărire penală, în limitele imunităţilor conferite prin tratat 

internaţional 

 

 

Extrădarea va fi, de asemenea, refuzată, dacă:  
1) infracţiunea a fost săvârşită pe teritoriul Republicii Moldova;  

2) în privinţa persoanei respective a fost deja pronunţată de către o instanţă naţională sau o instanţă a 

unui stat terţ o hotărâre judecătorească de condamnare, achitare sau încetare a procesului penal pentru 

infracţiunea pentru care se cere extrădarea sau o ordonanţă a organului de urmărire penală de încetare a 

procesului ori în privinţa acestei fapte se efectuează urmărirea penală de către organele naţionale;  

3) s-a împlinit termenul de prescripţie al tragerii la răspundere penală pentru infracţiunea respectivă, 

conform legislaţiei naţionale, sau a intervenit amnistia;  

4) potrivit legii, urmărirea penală poate fi pornită numai la plângerea prealabilă a victimei, însă o 

asemenea plângere lipseşte;  

5) infracţiunea pentru care se cere extrădarea persoanei este considerată de legea naţională infracţiune 

politică sau faptă conexă unei asemenea infracţiuni. 
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Lecţia nr. 2. 
 

STUDII DE CAZ  

  

Studiul de caz nr. 1. 

Cetățencele Republicii Moldova B.S. și V.A. au fost traficate în Croația. În 

legătură cu acest fapt, organele de drept ale Croației au declanșat o investigație, 

constatându-se că infracţiunea a fost săvârșită de o rețea de traficanți din mai multe ţări, 

care acţionau într-o grupare criminală internaţională. 

Din grupare, fac parte și cetățenii Republicii Moldova V.T. și G.N., aflaţi la 

moment pe teritoriul Republicii Moldova împreună cu cetăţenii italieni B.M. și A.P., care, de asemenea, la 

moment, se află pe teritoriul Republicii Moldova. Autorităţile croate s-au adresat autorităţilor moldovenești, 

solicitând ca ultimele să se implice în investigaţii, expediind în acest sens autorităților moldovenești demersurile 

de extrădare. 

Studiul de caz nr. 2.  

Ministerul Justiției al României a trimis la data de 03 mai 2019 o cerere autorităților din Republica 

Moldova, având ca obiect extrădarea fostului deputat Cristian Rizea, care are de executat în România o 

condamnare de 4 ani și 8 luni de închisoare, aplicată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în anul 2019. 

La 7 iunie 2019, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova a transmis o adresare Ministerului Justiţiei 

din România, prin care a informat că nu poate fi iniţiată procedura de extrădare, întrucât Cristian Rizea este şi 

cetăţean al Republicii Moldova. Or, Republica Moldova nu-și extrădează cetățenii. 

Mai târziu, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova a transmis o altă scrisoare Ministerului Justiţiei 

din România, prin care informează că, prin decretul preşedintelui Republicii Moldova din 2 noiembrie 2020, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 285 din 3 noiembrie 2020, i-a fost retrasă cetățenia moldoveană lui Cristian 

Rizea, din motivul că acesta a dobândit-o cu încălcarea legii. 

Fostul deputat Cristian Rizea, care a fugit din România după ce a fost condamnat penal, a fost reţinut la 
Chişinău, iar autorităţile au demarat procedura de extrădare, la bază fiind cererea de extrădarea expediată de 

către autoritățile competente ale României. 

 
Doi șoferi de ambulanță din Dubăsari au fost reținuți de miliția transnistreană 

(sursa: https://realitatea.md/ ) 
În dimineața zilei de 3 aprilie 2020, Anatolii Cebotari și Alexei Carpov, 

locuitori ai satului Molovata Nouă, raionul Dubăsari, aflându-se în oraşul 

Dubăsari, zonă de securitate aflată sub controlul organelor secesioniste, au fost 
reținuți de către reprezentanții miliției din oraşul Dubăsari. Atât Anatolii Cebotari, 

cât și Alexei Carpov activează în calitate de șoferi de ambulanță la Spitalul central 

raional Dubăsari, Secția Serviciul de Urgenţă. Ultimii urmau să intre în tura de zi 
a serviciului pe care îl practică deja de 36 de ani (A. Cebotari), respectiv, de 5 ani (A. Carpov). Informația a fost 

făcută publică de Asociația „Promo-Lex”, într-un apel public în care se cere intervenția autorităților de la 

Chișinău. 

Din informația furnizată de rude și martori, ar reieși că ultimii au fost privați de libertate de către miliția 
din oraşul Dubăsari, după ce mai multe zile la rând au desfășurat activitatea de muncă. Potrivit unor surse, în 

aceeași zi, un „judecător” al „Judecătoriei orașului Dubăsari” i-a găsit vinovați pe deținuți de comiterea unei 

contravenții administrative și a stabilit o pedeapsă de 15 zile de arest administrativ pentru fiecare, cu detenția lor 
în izolatorul de detenție din oraşul Dubăsari.  

Prietenii și rudele au transmis pachete cu produse alimentare și haine pentru deținuții care au încercat 

să-și facă meseria. Informațiile cu privire la garantarea drepturilor la apărare ale acestora, precum și informarea 

despre starea sănătății acestora lipsesc, anunță Promo-Lex. 

 

https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/apel-public-doi-soferi-de-ambulanta-din-dubasari-au-fost-retinuti-de-militia-transnistreana/
https://realitatea.md/
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FIȘE DE LUCRU 

 

Fişa de lucru pentru grupurile 1 şi 3 
Reacţia Promo-LEX. Asociația Promo-LEX accentuează, în mod repetat, faptul că toate măsurile 

necesare și caracteristice stării de urgență pe timp de criză epidemiologică trebuie coordonate eficient, pentru a 

evita obstacolele nejustificate, care, la rândul lor, compromit eforturile de prevenire a răspândirii virusului și, 
mai ales, de tratare a pacienților. Această perioadă dificilă pentru toți reprezintă, de fapt, o testare a adevăratelor 

intenții ale participanților la negocierile privind reglementarea diferendului transnistrean. Comunicarea 

permanentă și coordonarea eficientă este necesară între subiecții relevanți de pe ambele maluri ale Nistrului, în 
contextul unor eforturi comune și eficiente de prevenire și combatere a Coronavirusului, dar și a cazurilor de 

încălcare gravă a drepturilor omului.  

Asociația menționează că, începând cu 17 martie 2020, când a fost instituită starea de urgență în regiunea 

transnistreană, administrația de la Tiraspol a continuat în permanență să îngrădească drepturile omului. 
„Constatăm cu regret că aceste măsuri nu pot fi apreciate ca fiind rezonabile și justificate nici măcar pe timp de 

criză epidemiologică. Este inadmisibilă blocarea circulației pentru medici și farmaciști (numeroase cazuri 

sesizate săptămânile trecute), iar acum arestarea și detenția șoferilor de ambulanță. Obstacolele artificiale și 
nejustificate pentru activitatea personalului medical pe timp de criză epidemiologică reprezintă un gest de 

sfidare a eforturilor de prevenire a răspândirii virusului și a luptei cu epidemia. În timp ce în toată lumea 

civilizată cadrele medicale sunt apreciate, ajutate și respectate pentru eforturile lor, în regiunea transnistreană a 
R. Moldova acestea sunt hărțuite, intimidate și condamnate, pentru că doresc să-și continue munca pe timp de 

epidemie”, se precizează în apel. 

Se solicită: 

1. Prim-ministrului și Președintelui Republicii Moldova, să întreprindă acțiuni prompte în vederea 
eliberării imediate și necondiționate din detenție ilegală a cetățenilor Anatolii Cebotari și Alexei Carpov. 

2. Procuraturii Generale, să investigheze situația descrisă mai sus prin prisma prevederilor Codului penal, 

după caz, să pornească o cauză penală. 
3. Convocarea Comisiei Unificate de Control în regim de urgență, pentru a cere retragerea imediată a 

posturilor din Cocieri, instalate nejustificat după 17 martie 2020. 

4. Misiunilor diplomatice, să monitorizeze situația. 

 

Fişa de lucru pentru grupurile 2 şi 4 

   

 Cum a intervenit Chișinăul în cazul a doi șoferi de ambulanță? 

   Biroul Politici de Reintegrare a sesizat autoritățile de aplicare a legii în legătură cu reținerea a doi șoferi 

de ambulanță ce locuiesc în satul Molovata Nouă, localitate situată în Zona de Securitate. Anatolii 

Cebotari și Alexei Carpov au fost reținuți sub pretextul că au încălcat regulile de circulație, în timpul 

pandemiei de COVID-19, și condamnați la 15 zile de detenție. 
   „Cei doi locuitori ai satului Molovata Nouă își desfășurau activitățile la așa-numitele servicii de ambulanță din 

or. Dubăsari, parte necontrolată efectiv de către autoritățile constituționale. Imediat după ce am recepționat 

informația din teren despre incident, viceprim-ministra pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, a sesizat Misiunea 
OSCE la Chișinău, care a detașat o echipă pentru a documenta situația la fața locului”, scrie într-un comunicat 

emis presei de către Birou.  

  Totodată, negociatorul-șef a trimis un brief în adresa tuturor participanților la procesul de negocieri în format 

„5+2”, în care s-a semnalat incidentul și instalarea posturilor ilegale în Zona de Securitate.  
  „Biroul Politici de Reintegrare insistă pe toate căile de dialog pe eliberarea necondiționată a celor două 

persoane și eliminarea infrastructurii posturilor de control, instalate ilegal de către partea transnistreană”, scrie în 

același comunicat. 
Notă: La 09.04.2020, Biroul Politici de Reintegrare a informat că cei doi șoferi de ambulanță din 

Molovata Nouă, reținuți recent pentru încălcarea regimului de carantină impus de partea transnistreană, au fost 

eliberați astăzi, urmare a multiplelor intervenții pentru eliberarea lor. În același comunicat se menţionează că cei 
doi locuitori din Molovata Nouă, care lucrează ca șoferi de ambulanță la Spitalul central raional Dubăsari, au 

fost reținuți și condamnați la 15 zile de arest. 
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FIȘĂ DE EVALUARE 

 

- Completează schema: 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Numeşte două învăţăminte/concluzii care îți vor fi utile în timpul călătoriilor/deplasărilor în ţară/peste 

hotare. 
1)_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
2)_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
- Prezintă trei-cinci repere comportamentale în situaţii de risc în străinătate. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

IMPORTANT DE REȚINUT! 

 

 Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală, 

care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, 

inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi 

apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi 

consolidarea societății civile.Asociația Promo-LEX a fost constituită 

în anul 2002 și a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002. Numărul de 

înregistrare – 2278. Asociația Promo-LEX este o organizație apolitică, nonprofit și deține Certificat de Utilitate 

Publică. Asociația Promo-LEX îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

 

Cooperarea RM cu 

structurile, 

organizaţiile 

internaţionale în 

domeniul justiției 

 

iile 



 

132 
 

Subiectul 2. Legitima apărare 
 

La sfârșitul lecțiilor, elevii: 

 

- vor argumenta importanța respectării legii în toate situaţiile de viață; 

- vor analiza critic situațiile complicate cu caracter juridic; 

- vor valorifica abilitățile de cultură juridică pentru prevenirea faptelor ilegale; 

- vor contribui, prin implicare personală, la prevenirea situațiilor de risc. 

Lecţia nr. 1. 

 

Atunci când viaţa noastră e primejduită de silnicia hoţilor sau de armele vrăjmașilor, 

orice chip ce ne îngăduie scăparea este bun și cinstit. (Cicero) 

 

ANEXE 

Anexa 1. 

ATÁC, atacuri, s. n. 1. Ofensivă a unor forțe armate care urmărește nimicirea sau prinderea inamicului 
și distrugerea unor obiective ale acestuia; (în special) moment culminant al acestei ofensive. ♦ (La sg. art.) 

Semnal de trompetă care anunță începerea atacului (1). 2. Agresiune împotriva unei persoane, unui stat 

etc. 3. Inițiativă într-un joc sportiv. ♦ Linia de înaintași a unei echipe de fotbal, handbal etc. 4. Acțiune violentă 

și susținută (prin manifestații, prin scris etc.) împotriva unei situații, unei teorii etc. sau împotriva celor care le 
susțin. ♦ Mijloc prin care se cere reexaminarea unei hotărâri judecătorești care nu satisface una dintre 

părți. 5. Apariție bruscă și puternică a unei boli. ◊ Atac de panică = criză acută de angoasă. ♦ (Pop.) Apoplexie. 

♦ (Pop.) Tuberculoză pulmonară. 6. (Fon.) Mișcare articulatorie a coardelor vocale, care marchează începutul 
pronunțării unei vocale.  

APĂRÁRE, apărări, s. f. Acțiunea de a (se) apăra. ◊ Loc. vb. A lua apărarea = a apăra (pe cineva sau 

ceva). ♦ (Mil.) Una dintre formele principale de luptă, care urmărește oprirea ofensivei inamicului; totalitatea 
măsurilor luate în acest scop. ♦ (Concr.) Parte într-un proces care apără cauza cuiva. ♦ (Concr.) Totalitatea 

jucătorilor dintr-o echipă sportivă care au rolul de a apăra sau proteja poarta proprie. 

Legitima apărare se caracterizează prin existenţa unui atac, a unei agresiuni care pune în pericol grav 

persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public și care impun cu necesitate acţiuni de apărare pentru 
ocrotirea și protejarea valorilor sociale menţionate expres de lege.  

Legitima apărare este fapta prin care se respinge un atac direct, imediat, material şi real, îndreptat 

împotriva sa, a altei persoane sau împotriva unui interes public şi care pune în pericol grav persoana sau 
drepturile celui atacat ori interesul public. 

 

Notă: În doctrina legală şi în sistemul legal al Republicii Moldova, legitima apărare este o cauză care 

exclude sau înlătură caracterul penal al faptei, datorită condiţiilor în care aceasta este săvârşită. 

Se consideră depăşire a limitelor legitimei apărări necorespunderea vădită a apărării cu caracterul şi 
pericolul atacului. Mai exact, suntem în drept de a ne apăra de atac, chiar dacă nu este atât de periculos. Or, 

volens nolens, trebuie să se țină cont de faptul că legea actuală nu condiţionează careva „limite ale legitimei 

apărări”, nu stabileşte limite de proporţionalitate în ceea ce priveşte corespunderea apărării cu caracterul şi 
pericolul atacului. Legislația penală națională statuează reglementări mai generale, deoarece este imposibilă 

enumerarea strictă și concretă a formelor de depășire a legitimei apărări. Considerăm că dezvoltarea evolutivă a 

jurisprudenței și teoriei dreptului penal poate să contribuie la concretizarea delimitărilor mai clare ale acestui 

subiect. 
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Anexa 2. 

Primul grup 

 Atacul, sau agresiunea, este o comportare violentă a persoanei, o atitudine ofensivă ce se materializează, de 

regulă, într-o acţiune îndreptată împotriva valorilor sociale ocrotite de legea penală. 
 În contextul legitimei apărări, prin atac se înţelege o acţiune sau o inacţiune prejudiciabilă, adică este vorba 

de atac atât în cazul unei comportări activ agresive (de exemplu, o persoană îndreaptă arma spre o altă persoană, 

cu intenţia de a o omorî sau vătăma), cât și în cazul unei atitudini pasiv agresive (de exemplu, o persoană care, 
având în îngrijire un bolnav, nu-i administrează medicamentele potrivit prescripţiilor medicului, cu intenţia de 

a-i provoca moartea). 

Mai mult ca atât, inacţiunea reprezintă un atac numai dacă există obligaţia legală de a acţiona. 
Potrivit legii, atacul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să fie direct, imediat, material și real; 

b) să fie îndreptat împotriva propriei persoane, a altei persoane sau împotriva unui interes public;  

c) să pună în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public. 

 

Al doilea grup 

Prin apărare, în sensul dreptului penal, se înţelege actul prin care cel atacat sau persoana care îi vine în 
ajutor încearcă să înlăture atacul cu caracteristicile prevăzute de lege. Apărarea, la rândul ei, trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

a) apărarea este admisă pentru a respinge un atac îndreptat împotriva unei persoane sau a unui interes 
public; 

b) apărarea să se realizeze printr-o faptă prevăzută de legea penală; 

c) apărarea să fie îndreptată împotriva atacantului; 

d) apărarea să fie concomitentă cu atacul; 
e) apărarea să fie proporţională cu gravitatea atacului. 

Nu se poate pretinde o proporţie strictă între apărare și atac din simplul motiv că cel care se apără este, 

de regulă, obiectul unui atac neașteptat și surprinzător, fiind ca atare în neputinţă de a-și pregăti apărarea 
corespunzătoare naturii și intensităţii atacului. Persoana atacată acţionează în interesul salvării sale ori în interes 

public în condiţii improvizate, în grabă și într-o stare sufletească de constrângere. În consecinţă, persoana care 

se apără nu poate, de obicei, să aprecieze cu calm și luciditate nici mijloacele pe care le are la îndemână, pentru 

a anihila pericolul, și nici să calculeze intensitatea reacţiei sale în apărare perfect proporţional cu cerinţa 
curmării agresiunii. Anume de aceea nu se poate cere o echivalenţă între intensitatea apărării și cea a atacului și 

nici între mijloacele folosite de cel care se apără și cel care declanșează atacul. Apărarea este legitimă atunci 

când dauna cauzată în procesul legitimei apărări este mai mică, egală sau chiar mai mare în raport cu dauna 
evitată, cea care s-ar fi putut produce. 

 

 

Anexa 3. 

 

Termen Definiție 

Autoapărare 1. Un ansamblu de metode care pot fi folosite pentru a opri un atac personal; 2. 

modalitate prin care persoana supusă unui atac declanșat prin surprindere își 
poate apăra integritatea, opunând forță atacatorului prin metode, tehnici de 

autoapărare și lovituri, bazându-se pe primatul inteligenței, stăpânirii de sine și 

pe cunoașterea tehnicilor de imobilizare și control. 

Arme de foc Armă portabilă cu țeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi 
transformată să arunce alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui 

combustibil de propulsie. 

Arme albe Obiect sau dispozitiv care poate pune în pericol sănătatea ori integritatea 
corporală a persoanelor prin lovire, tăiere, împungere, cum ar fi: baioneta, sabia, 

spada, floreta, cuţitul, arbaleta şi arcul. Această noţiune include doar cuţitele a 

căror grosime a lamei depăşeşte 2,6 mm sau a căror lungime a lamei depăşeşte 

95 mm. 
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Gaze lacrimogene (spray 
cu gaze lacrimogene sau 

iritante) 

Mijloc special de autoapărare conţinând gaz lichefiat cu proprietatea de iritare 
sau de paralizare temporară. 

Dispozitiv cu electroșoc Mijloc special de autoapărare a cărui încărcătură electrică de tensiune înaltă 
paralizează organismul omului şi al animalelor pentru o perioadă redusă de 

timp.  

 

 

Anexa 4. 

 

   
 

    
 

Anexa 5. 
 

Conform Codului penal al Republicii Moldova, nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea 

penală săvârșită în stare de legitimă apărare. 

Este în stare de legitimă apărare persoana care săvârșește fapta pentru a respinge un atac direct, imediat, 
material și real, îndreptat împotriva sa, a altei persoane sau împotriva unui interes public și care pune în pericol 

grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public. 

Este în legitimă apărare și persoana care săvârșește fapta prevăzută mai sus pentru a împiedica 
pătrunderea, însoţită de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori de ameninţarea cu 

aplicarea unei asemenea violenţe, într-un spaţiu de locuit sau într-o altă încăpere. 

Fapta comisă în stare de legitimă apărare nu a fost niciodată pedepsită. Romanii spuneau că este 

îngăduit a respinge forţa prin forţă și acest drept îl are omul de la natură. 
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Lecţia nr. 2. 

 

ANEXE 

 

Anexa 1.  

Lichidarea criminalității în perioada actuală este și constituie nu numai sarcina organelor de drept 

corespunzătoare, ci și a oricărei persoane interesată ca în societate să domine o atmosferă morală ridicată, 

stimulând în acest mod înlăturarea actelor de huliganism, a furturilor, omorurilor etc. 

Lupta contra atacurilor antisociale ține de morala și demnitatea fiecărei persoane în parte, reprezentând 

niște valori care caracterizează personalitatea umană. Uneori, această luptă atrage după sine provocarea de 

daune atacantului, acest lucru fiind legitim, pentru că chiar legea prevede dreptul la legitima apărare. 

Legitima apărare, reținerea infractorului, starea de extremă necesitate, constrângerea psihică sau fizică, 

riscul întemeiat sunt cauze care înlătură caracterul penal al faptei. Prin intervenţia acestor stări, se exclude 

vinovăţia, întrucât fapta este săvârșită sub imperiul unei stări speciale de constrângere, când se înlătură 

libertatea de hotărâre și acţiune, premise ale vinovăţiei. 

Dreptul la legitima apărare îl au în mod egal toate persoanele, indiferent de pregătirea lor profesională 

sau specială, precum și de situaţia de serviciu. 

Persoanele în ale căror atribuţii de serviciu intră apărarea drepturilor persoanei și a intereselor publice 

au dreptul să aplice forţa fizică, mijloacele speciale şi armele de foc în caz de legitimă apărare, în stare de 

extremă necesitate sau de reţinere a persoanelor. 

Conform Constituției Republicii Moldova, fiecărei persoane i se acordă dreptul la viaţă, la integritate 

fizică și psihică, precum și dreptul de a reacţiona independent, prin mijloace legitime, la faptele de încălcare a 

drepturilor și libertăţilor sale. 

 

Întrebări: 

1. Din ce cauză lichidarea criminalității constituie sarcina oricărei persoane interesate ca în 

societate să domine o atmosferă morală ridicată? 

2. Care sunt cauzele ce înlătură caracterul penal al faptei, în caz de atac? 

3. În ce constă dreptul la viaţă, la integritate fizică și psihică, precum și dreptul de a reacţiona 

independent, prin mijloace legitime, la faptele de încălcare a drepturilor și libertăţilor persoanei? 

4. Din ce cauză dreptul la legitima apărare îl au în mod egal toate persoanele, indiferent de 

pregătirea lor profesională sau specială, precum și de situaţia de serviciu? 

5. Ce justifică aplicarea forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc, în caz de legitimă 

apărare, în stare de extremă necesitate sau de reţinere a persoanelor, de către persoanele în ale 

căror atribuţii de serviciu intră apărarea drepturilor persoanei și a intereselor publice? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Anexa 2. 

Studiu de caz 

 La domiciliul lui Nicolae, amplasat în municipiul Chișinău, sectorul Buiucani, 

str. Ion Creangă, 14/3, la 24 mai 2022, aproximativ la ora 00:45, s-a iscat un conflict 

între el și fratele său Vasile, provocat de comportamentul acestuia din urmă, ambii 

consumând anterior băuturi alcoolice, din care cauză s-au numit cu cuvinte 
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necenzurate. În timpul certei, Vasile, având un topor în mână, a încercat să-l lovească pe Nicolae. În acest 

moment, ultimul a reușit să-i opună rezistență și, deposedându-l de topor, i-a provocat fratelui său Vasile 

lovituri cu toporul în regiunea capului. După aceasta, Nicolae a alertat rudele, care locuiau în vecinătate, și, 

împreună cu ele, au chemat poliția și salvarea. În scurt timp după ce a fost transportat la Spitalul de Urgență din 

municipiul Chișinău, Vasile a decedat.  

 

 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

1. Care au fost factorii ce au determinat crima comisă de Nicolae? 

2. Cum califici comportamentul/reacția lui Nicolae? 

3. Din ce cauză comportamentul acestor doi frați este considerat imoral? 

4. Consideri că acțiunile lui Nicolae au fost săvârșite în stare de legitimă apărare sau a fost un omor (art. 

145 Cod penal)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

FIȘĂ DE EVALUARE 

 

1. Completează schema: 

 
 

 

2. Prezintă în spațiul rezervat, în cadrul relației cauză-efect, atacul și legitima apărare. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. Argumentează în patru enunțuri importanța cunoașterii cadrului legal, în cazul legitimei apărări. 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Potrivit art. 1401 din Codul civil, nu este pasibil de reparație prejudiciul cauzat de o persoană în 

stare de legitimă apărare, dacă nu a depășit limitele ei. 

Dacă în timpul apărării împotriva unui atac injust s-a cauzat prejudiciu unui terț, prejudiciul 

urmează să fie reparat de atacator. 

Dreptul la legitima apărare îl au în mod egal toate persoanele, indiferent de pregătirea lor profesională 

sau specială, precum și de situaţia de serviciu. 

În acest caz, fac excepţie de la regula generală persoanele în ale căror atribuţii de serviciu intră apărarea 

drepturilor persoanei, a intereselor publice (de exemplu, poliţiștii). Neîndeplinirea acestor obligaţiuni poate 

avea drept urmare aplicarea sancţiunilor disciplinare sau a pedepselor penale, de exemplu, pentru neglijenţă în 

serviciu (art. 329 din Codul penal). 

Astfel, persoanele în ale căror atribuţii de serviciu intră apărarea drepturilor persoanei și a intereselor 

publice au dreptul să aplice forţa fizică, mijloacele speciale şi armele de foc în caz de legitimă apărare, în stare 

de extremă necesitate sau de reţinere a persoanelor. 

Poliţia nu aplică, nu încurajează și nu tolerează tortura, tratamentul inuman sau degradant. 

Aplicarea forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc se admite doar în strictă conformitate 

cu legea și în cazul în care metodele nonviolente nu asigură îndeplinirea atribuțiilor Poliției. 

Poliţia apără viaţa, integritatea corporală, sănătatea şi libertatea persoanei, proprietatea privată şi 

publică, alte drepturi legitime ale persoanei şi comunităţii. 

În toate cazurile când aplicarea forţei fizice, a mijloacelor speciale ori a armelor de foc nu poate fi 

evitată, polițiștii sunt obligaţi: 

 să avertizeze despre intenţia de a recurge la ele, acordând timp suficient pentru îndeplinirea cerinţelor lor 

legale, cu excepţia cazurilor când tergiversarea aplicării forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de 

foc generează un pericol direct pentru viaţa şi sănătatea subiecţilor legii şi ale altor oameni, când poate 

conduce la alte urmări grave sau când, în situaţia creată, un astfel de avertisment este nepotrivit sau 

imposibil; 

 să ia toate măsurile posibile, în funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei, de identitatea 

delincventului care o săvârşeşte, de intensitatea rezistenţei opuse, pentru ca dauna cauzată sănătăţii, 

onoarei, demnităţii şi bunurilor oamenilor să fie cât mai mică; 

 să acorde imediat primul ajutor, să asigure acordarea asistenţei medicale urgente victimelor şi să ia măsuri 

pentru a înştiinţa în cel mai scurt timp rudele victimelor; 

 să comunice imediat conducătorului lor direct despre toate cazurile de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor 

speciale ori a armelor de foc; 

 în caz de rănire sau de deces al persoanei ca urmare a aplicării forţei fizice, a mijloacelor speciale ori a 

armei de foc, să informeze personal sau prin intermediul conducătorului lor direct organul de poliţie ori, 

după caz, procurorul în a cărui rază de jurisdicţie a fost aplicată forţa fizică, mijloacele speciale sau arma 

de foc; 

 în caz de aplicare a armelor de foc, să întreprindă acţiunile posibile pentru a asigura păstrarea probelor şi a 

stabili identitatea martorilor oculari ai evenimentului. 

Nomenclatorul mijloacelor speciale al tipurilor de arme de foc şi al muniţiilor aferente, precum şi al 

regulilor de aplicare a acestora este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474/2014. 

 



 

138 
 

Subiectul 3. Acte publice  

La sfârșitul lecțiilor, elevii: 

 

- vor cunoaște tipologia și specificul actelor publice; 

- vor demonstra importanța cunoașterii și respectării actelor publice; 

- vor aplica informația despre actele publice pe care trebuie să le elaboreze sau să le semneze în diferite 
situații de viață; 

- vor manifesta comportament sigur în situațiile în care trebuie să redacteze sau să semneze varii acte publice.  

 

Lecţia nr. 1. 

 

ANEXE 

Anexa 1. 

ACT, acte, s. n. 1. Document eliberat, emis etc. de o autoritate prin care se atestă un fapt, o obligație, 
identitatea cuiva etc. 2. Manifestare a activității umane; acțiune, faptă, fapt.  

Actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte sunt: toate tipurile de paşapoarte, de buletine de 

identitate, permisele de şedere, documentele de călătorie ale apatrizilor (Convenţia privind statutul apatrizilor 
din 28 septembrie 1954), ale refugiaţilor (Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951) şi ale 

beneficiarilor de protecţie umanitară. 

Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează cetăţenilor de la momentul 

naşterii pentru întrebuinţare pe teritoriul republicii sau peste hotarele ei, în conformitate cu acordurile 
internaţionale. 

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova şi documentul de călătorie pentru apatrizi se eliberează 

cetăţenilor şi apatrizilor pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova. 
Persoană fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi şi de obligaţii civile. 

Capacitatea de folosinţă reprezintă capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii civile și se recunoaşte în 

egală măsură tuturor persoanelor fizice. 
Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice apare în momentul naşterii şi încetează odată cu moartea. 

Capacitate de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a dobândi prin fapta proprie şi de a exercita 

drepturi civile, de a-şi asuma personal obligaţii civile şi de a le executa. 

 
Capacitatea deplină de exerciţiu începe la data când persoana fizică devine majoră, adică la împlinirea 

vârstei de 18 ani. 

 
 Act de identitate – document oficial, eliberat de autoritatea competentă care atestă identitatea, statutul 

juridic şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa titularului (Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului 

privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova nr. 125 din 18.02.2013: 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=66670&lang=ro). 

 Act administrativ – act juridic care produce efecte juridice prin faptul că dă naștere, modifică sau stinge 

un raport juridic administrativ. 

 Proces-verbal (cu privire la contravenție) – act prin care se individualizează fapta ilicită și se identifică 
făptuitorul (Ordinul Ministerului Finanțelor privind aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la 

contravenție nr. 121 din 13.09.2017:  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113860&lang=ro). 
 Contestație – plângere adresată unui organ administrativ ierarhic superior împotriva actelor considerate 

ca ilegale ale organului inferior pentru revizuirea sau anularea unei hotărâri 

(https://dexonline.ro/definitie/contesta%C8%9Bie).  

 Diplomă – act oficial prin care se adeverește, se constată sau se preconizează un fapt, un drept, o obligație 
(https://dexonline.ro/definitie/diplom%C4%83).  

 Certificat – act oficial prin care se confirmă exactitatea unui fapt, autenticitatea unui înscris sau în care se 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=66670&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113860&lang=ro
https://dexonline.ro/definitie/contesta%C8%9Bie
https://dexonline.ro/definitie/diplom%C4%83
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atestă o anumită calitate, în vederea valorificării unor drepturi; atestat  

(https://dexonline.ro/definitie/certificat).  

 Contract – acordul de voinţă realizat între două sau mai multe persoane, prin care se stabilește, se 

modifică sau se sting raporturi juridice (Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002: 
 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112573&lang=ro).  

 Permis de conducere – autorizație administrativă necesară pentru a conduce pe drumurile publice 

vehicule motorizate (https://ro.wikipedia.org/wiki/Permis_de_conducere). 

 

Sarcină de lucru: Realizează o diagramă Venn, în care să prezinți asemănări și deosebiri dintre 
actele publice și textele nonliterare. 

 

 
 

 

 

Lecţia NR. 2. 
 

ANEXE 

 

Anexa 1. 

Primul grup 
Contractele sunt acorduri de voinţă realizate între două sau mai multe persoane, prin care se stabilesc, 

se modifică sau se sting raporturi juridice. 

Cele mai recunoscute contracte civile sunt: 

1. contractul de vânzare-cumpărare; 
2. contractul de donație; 

3. contractul de schimb; 

4. contractul de înstrăinare a bunului cu condiția întreținerii pe viață; 
5. contractul de împrumut; 

6. contractul de comodat; 

7. contractul de locațiune; 
8. contractul de arendă; 

9. contractul de închiriere a spațiului locativ; 

10. contractul de leasing; 

11. contractul de concesiune; 
12. contractul de asigurare. 

https://dexonline.ro/definitie/certificat
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112573&lang=ro
https://ro.wikipedia.org/wiki/Permis_de_conducere
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Al doilea grup 

Pentru conducătorul de autovehicul, vârsta minimă este condiţionată de tipul, destinaţia, particularităţile 

de conducere a acestuia şi este reglementată prin actele normative în vigoare. Pot conduce pe drumurile publice 

biciclete, vehicule cu tracţiune animală, precum şi pot însoţi animale izolate sau în turmă persoanele care au 
împlinit vârsta de 14 ani. 

Persoana care conduce un vehicul trebuie: 

a) să fie aptă din punct de vedere psihofiziologic şi medical; 
b) să posede cunoştinţe şi să execute cerinţele Regulamentului circulației rutiere, precum şi să posede 

dexteritatea necesară de a conduce în siguranţă vehiculul pe drum; 

c) să posede cunoştinţe de acordare a primului ajutor persoanelor traumatizate ca urmare a accidentului în 
traficul rutier. 

Persoana care conduce un autovehicul trebuie să posede şi, la cererea polițistului, poliţistului de frontieră, 

ofiţerului echipei mobile a Serviciului Vamal, este obligată să înmâneze pentru control: 

a) permisul de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face 
parte autovehiculul condus; 

b) certificatul de înmatriculare a vehiculului; 

c) actele referitoare la natura şi masa încărcăturii, în cazurile stabilite de legislaţie; 
d) actul care confirmă transmiterea în folosință a vehiculului, în cazul mijlocului de transport transmis în 

folosință având număr de înmatriculare neutru. 

Conducerea vehiculului fără permis de conducere sau dovada înlocuitoare, cu drept de circulație, a 
permisului (cu excepţia conducerii în cazul instruirii, în prezenţa instructorului) sau conducerea în decursul 

termenului de aplicare a măsurii de siguranţă privind ridicarea provizorie a permisului de conducere a 

mijloacelor de transport se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.  

Conducerea vehiculului cu permis de conducere de o categorie necorespunzătoare se sancţionează cu 
amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale. 

Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are permis de conducere sau dovada 

înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului (cu excepţia instruirii, în prezenţa instructorului), care este 
privată de dreptul de a conduce vehicule sau care are permis de conducere de o categorie necorespunzătoare se 

sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale. 

Al treilea grup 

Starea de ebrietate este starea survenită în urma consumului de alcool, droguri şi/sau alte substanţe ce 
provoacă ebrietate şi care are drept urmare dereglarea psihofuncţională a organismului. 

Conducerea vehiculului de către o persoană care se află sub influenţa alcoolului ori în stare de ebrietate 

produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de lege, dacă fapta nu constituie infracţiune, se 
sancţionează cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul 

comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de 

transport pe un termen de la 6 luni la 1 an, iar în cazul săvârşirii de către o persoană care nu deţine permis de 
conducere sau care este privată de dreptul de a conduce vehicule, dacă fapta nu constituie infracţiune, se 

sancţionează cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul 

comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile.  

În cazul conducerii mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică 
cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanțe stupefiante şi/sau de alte substanţe cu efecte 

similare, se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, cu anularea 

dreptului de a conduce mijloace de transport, iar în cazul acțiunilor, menționate supra, săvârşite de către o 
persoană care nu deţine permis de conducere sau care este privată de dreptul de a conduce mijloace de 

transport, se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore sau cu închisoare 

de până la 1 an. 

Se stabilesc, pentru conducătorii de vehicule, următoarele concentraţii maxime admisibile de alcool: 
a) cu grad minim – în caz de stabilire a concentraţiei de alcool de la 0,3 g/l până la 0,5 g/l în sânge sau de la 

0,15 mg/l până la 0,3 mg/l în aerul expirat; 

b) cu grad avansat – în caz de depăşire a concentraţiei de alcool de 0,5 g/l în sânge sau de 0,3 mg/l în aerul 
expirat. 
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Al patrulea grup 

Procesul-verbal cu privire la contravenție este actul prin care se individualizează fapta ilicită și se 

identifică făptuitorul. 

Procesul-verbal se întocmește cu respectarea strictă a regulilor prevăzute de legislație, cu completarea 
tuturor spațiilor și se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator, de persoana în a cărei privință a fost 

pornit procesul contravențional și de victimă, când există. 

Orice persoană care revendică încălcarea unui drept al său prin activitatea administrativă a unei 
autorități publice poate înainta o acțiune în contencios administrativ. 

Contestația împotriva deciziei agentului constatator asupra cauzei contravenționale 

Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în 
cazul în care nu sunt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu 

încălcarea normelor procesuale stabilite de Codul contravențional, sunt în drept să conteste decizia emisă asupra 

cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data 

emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, 
de la data înmânării copiei de pe decizia respectivă. 

 

 

 

FIȘE DE LUCRU 

 

Fișa de lucru nr. 1. 

Primul grup 
1. Prezintă trei situații din viață, în care este nevoie să fie încheiat un contract. 

2. Ce fel de raporturi se stabilesc prin contracte? 

3. Din ce cauză este important ca un contract să fie studiat cu atenție de toate părțile, înainte de a fi 

încheiat/semnat? 
4. Argumentează că încheierea unui contract implică, obligatoriu, cunoștințe juridice, maturitate civică și 

responsabilitate. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Al doilea grup 

1. Demonstrează cu două-trei argumente că pentru conducătorul de autovehicul vârsta minimă este 
condiţionată de tipul, destinaţia, particularităţile de conducere ale autovehiculului. 

2. Numește două-trei cerințe care trebuie respectate de către persoanele care conduc vehicule. 

3. Din ce cauză persoana care conduce un autovehicul este obligată să posede şi, la cererea polițistului, 
poliţistului de frontieră, ofiţerului echipei mobile a Serviciului Vamal, să înmâneze pentru control 

anumite acte? 

4. Comentează următoarea afirmație: Persoana care conduce un vehicul trebuie să posede cunoştinţe de 

acordare a primului ajutor persoanelor traumatizate ca urmare a accidentului în traficul rutier. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Al treilea grup 

1. Din ce cauză persoanele care se află sub influenţa alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool 

nu au dreptul să conducă autovehicule? 

2. Argumentează că muncă neremunerată în folosul comunităţii este benefică pentru societate, în calitate 
de pedeapsă pentru persoanele care conduc autovehicule sub influenţa alcoolului ori în stare de ebrietate 

produsă de alcool, dar și pentru persoanele respective. 

3. Cum înțelegi următoarea afirmație: Starea de ebrietate are drept urmare dereglarea psihofuncţională a 
organismului? 

4. Prezintă propriul punct de vedere, în legătură cu afirmația lui Seneca Beția este demența voluntară. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Al patrulea grup 

1. Prezintă situații în care se redactează un proces-verbal. 

2. Cum explici faptul că procesul-verbal se întocmește cu respectarea strictă a regulilor prevăzute de 

legislație? 
3. Prezintă situații în care se redactează o contestație. 

4. Cum explici/înțelegi faptul că orice contestație se face într-un anumit termen? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Anexa 2. 

Studiu de caz 

La data de 04 mai 2022, aproximativ la ora 00:05, în sectorul Centru al 

municipiului Chișinău, angajații Inspectoratului de Poliție Centru au stopat pentru 
verificare automobilul de model Toyota Prius, cu numărul de înmatriculare AAA 111, 

condus de cetățeanul Augustin Sârbu, anul nașterii 2002, locuitor al satului 

Măgdăcești, raionul Criuleni. În timpul verificării actelor, angajații Inspectoratului de 
Poliție Centru, simțind mirosul de alcool de la cetățeanul Augustin Sârbu, i-au solicitat 

ultimului să treacă testarea alcoolscopică cu aparatul etilotest din dotare. Cetățeanul 

Augustin Sârbu a fost de acord. Astfel, în cadrul testării alcoolscopice efectuate s-a stabilit că concentrația 
vaporilor de alcool etilic în aerul expirat de cetățeanul Augustin Sârbu era de 0.36 mg/l.  

Prin stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, se înţelege starea persoanei care are concentraţia de 

alcool în sânge de la 0,5 g/l şi mai mult sau concentraţia vaporilor de alcool în aerul expirat de la 0,3 mg/l şi 

mai mult. 
Prin fapta dată, Augustin Sârbu a fost tras la răspundere penală conform prevederilor art. 264 1 alin. (1) 

Cod penal, adică „Conducerea mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate 

alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanțe stupefiante şi/sau de alte substanţe cu 
efecte similare se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, cu anularea 

dreptului de a conduce mijloace de transport. O unitate convențională = 50 de lei”. 

 

Cu referire la acest caz și la legislația în domeniu, răspunde la întrebările de mai jos. 

1. Cum califici fapta săvârșită de către Augustin Sârbu? 
2. Din ce cauză această faptă este considerată ilegală? 

3. Cu ce stare de ebrietate alcoolică corespunde concentrația vaporilor de alcool etilic în aerul 

expirat de cetățeanul Augustin Sârbu? 
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4. Cum explici faptul că polițiștii stopează pentru verificare automobilele? 

________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

Anexa 3.  
PERMISIÚNE, permisiuni, s. f. Învoire, aprobare (cerută de cineva sau acordată cuiva) de a face ceva; 

îngăduință, încuviințare.  

INTERDÍCȚIE, interdicții, s. f. 1. Prevedere legală prin care se interzice săvârșirea anumitor fapte sau 

acte. 2. Măsură legală sau judecătorească aplicată unui răufăcător sau unui alienat mintal, care constă în 
interzicerea exercitării anumitor acte juridice. 3. Stare în care se află aceste persoane.  

DREPT 1. Știință care studiază regulile și legile conviețuirii în societate. 2. Totalitate a regulilor și 

normelor care reglementează relațiile într-o societate. 3. Corp de legi. 
OBLIGÁȚIE, obligații, s. f. 1. Datorie, sarcină, îndatorire. 2. Raport juridic civil prin care una sau mai 

multe persoane au dreptul de a pretinde altor persoane, care le sunt îndatorate, să dea, să facă sau să nu facă 

ceva.  
 
 

FIȘĂ DE EVALUARE 

 
Completează spațiile rezervate. 

1. Consider că este important ca fiecare cetățean să dețină buletin de identitate, deoarece 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
2. O diplomă certifică 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
3. Când voi deține permis de conducere, întotdeauna voi 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
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4. Niciodată nu voi semna un contract, înainte de a-l citi cu minuție, ca să 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 

 
Odată cu atingerea unei anumite vârste, persoanele fizice pot obține anumite acte oficiale prin care 

se atestă o anumită calitate, în vederea valorificării unor drepturi. Astfel de acte sunt: certificatele , 

diplomele, permisele etc. 

Persoanele care conduc pe drumurile publice un vehicul, un grup organizat de oameni, însoţesc animale 

izolate, de povară, de călărie sau turme, cirezi etc., precum şi persoana care efectuează instruirea în conducerea 

autovehiculului poartă denumirea de conducători. 

Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public este garantat de Legea supremă a 

statului (Constituția Republicii Moldova). 

Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a 

cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal. 

Mijloacele de informare publică, de stat sau private sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei 

publice. 

Mijloacele de informare publică nu sunt supuse cenzurii. 

Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică. Statul asigură dreptul fiecărui om de a-

şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop, statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte 

normative. 

Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, 

origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială. 

Cetăţenia Republicii Moldova stabileşte între persoana fizică şi Republica Moldova o legătură juridico-

politică permanentă, care generează drepturi şi obligaţii reciproce între stat şi persoană. 

Dovada cetăţeniei Republicii Moldova se face cu buletinul de identitate, cu paşaportul, cu certificatul de 

naştere, în cazul copilului, sau cu un certificat eliberat de autorităţile competente ale Republicii Moldova. 

Persoanele care aparţin unui stat străin şi care nu aparţin Republicii Moldova sunt numite cetățeni 

străini, iar persoanele care nu sunt considerate cetăţeni ai nici unui stat – apatrizi. 

 

Minorul dobândeşte prin căsătorie capacitate deplină de exerciţiu. Desfacerea căsătoriei nu afectează 

capacitatea deplină de exerciţiu a minorului. În cazul declarării nulităţii căsătoriei, instanţa de judecată îl poate 

lipsi pe soţul minor de capacitatea deplină de exerciţiu din momentul stabilit de ea. 

Minorul care a atins vârsta de 16 ani poate fi recunoscut ca având capacitate de exerciţiu deplină, dacă 

lucrează în baza unui contract de muncă sau, cu încuviințarea părinţilor, adoptatorilor sau curatorului, practică 

activitate de întreprinzător. Atribuirea capacităţii depline de exerciţiu unui minor (emancipare) se efectuează 

prin hotărârea autorităţii tutelare, cu încuviințarea ambilor părinţi, adoptatorilor sau curatorului, iar în lipsa unei 

astfel de încuviințări, prin hotărâre judecătorească. 

Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani încheie acte juridice cu încuviinţarea părintelui, adoptatorului 

sau a curatorului, iar în cazurile prevăzute de lege, şi cu încuviinţarea autorităţii tutelare.  

Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul, fără încuviințarea părintelui, adoptatorului sau al 

curatorului: 

a. să dispună de salariu, bursă sau de alte venituri rezultate din activităţi proprii; 
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b. să exercite dreptul de autor asupra unei lucrări ştiinţifice, literare sau de artă, asupra unei invenţii sau 

unui alt rezultat al activităţii intelectuale protejate de lege; 

c. să facă depuneri în instituţiile financiare şi să dispună de aceste depuneri în conformitate cu legea; 

d. să încheie unele acte juridice. Toate actele juridice pentru şi în numele minorului, până la împlinirea 

vârstei de 14 ani, pot fi încheiate doar de părinte, adoptator sau tutore. 

 

 

Lecție de reflecție  
 

Unitatea de învățare IV. NOI ŞI LEGEA 

 

FIȘĂ DE REFLECȚIE (autoevaluare) 

 

Data: __________________ 

Numele, prenumele elevului:_______________________________ 

 

Descriptorii de competență Activitatea sau situația în care s-a manifestat 

comportamentul 

  

 

  

 

  

 

 

FIȘĂ DE REFLECȚIE (evaluare reciprocă) 

Data: __________________ 

Numele, prenumele elevului:_______________________________ 

Numele, prenumele colegului:______________________________ 

 

Descriptorii de 

competență 

Activitatea sau situația în care s-a manifestat comportamentul 

Exemple personale Exemple oferite de coleg 
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